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RESUMO 
Palavras-chave: Processos Sociais; Politicas Publicas; Assentamentos Rurais; 
Assentamentos Rendeira. 

0 assentamento rural nao pode ser definido apenas enquanto espaco social derivado das lutas 
sociais e de uma intervencao estatal, mas enquanto processo social que desencadeia e e 
resultante de inumeras figuracoes sociais em constante transformacao. Os assentamentos 
rurais sao, portanto, fenomenos sociais que engendram em si um movimento temporal na 
forma de processos. As mudancas no trato da politica de assentamentos advem de alteracoes 
na correlacao de forcas, ou no sentido dado por Elias (2006), das interconexoes sociais entre 
diferentes atores envolvidos - trabalhadores e trabalhadoras rurais, Estado, movimentos 
sociais, empresarios rurais, tecnicos, organizacoes nao-governamentais, entre outros. Por 
conseguinte, as relacoes e acoes interdependentes dos atores que intervem na politica de 
assentamentos rurais podem gerar processos que no longo prazo resultam em efeitos nao 
previstos, nao planejados. Partindo desses pressupostos, este trabalho objetiva descrever a 
trajetoria social do Assentamento Rendeira, localizado na regiao agreste alagoana - inserido 
no cenario do Programa de Recuperacao de Assentamentos - e assim analisar os processos de 
mudanfa neste espaco social decorrentes da implementafao das politicas publicas (politicas 
crediticias, habitacao, assistencia tecnica, educafao, entre outras). 

\ 



A B S T R A C T 

Key-words: Social Process; Public Policies; Rural Settlements, Rendeira Settlement. 

The rural settlements are social phenomenon that develops inside of them ones a movement 
over time in a processes way and, therefore, can not be defined only as a social space resulted 
of social struggles and intervention from state. On the other hand, should be understood as a 
social process that generates and it is resulting from countless social figurations in constant 
transformation. The changes related to settlements policy derive from changes in the forces 
correlation or, in the sense that is proposed by Elias (2006), the interconnections between 
different social actors involved - workers and rural workers, government, social movements, 
rural entrepreneurs, non-governmental organizations, among others. Consequently, the 
relations and actions interdependent between these actors involved in the politics of rural 
settlements can generate processes that in long-term result in effects not predicted, not 
planned. Starting from these assumptions, this work aims to describe the social trajectory of 
Rendeira settlement, localized in the rural area of Alagoas - which was recently incorporated 
into the Settlements Recuperation Program - and thus to analyze the change processes in this 
social area resulting of public policies implementation (credit policy, habitation, technical 
assistance, education, among others). 
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INTRODUCAO 

Desde a sua genese, os assentamentos rurais se inserem num contexto de complexas 

determinacoes e mudancas, num palco politico de conflitos, interesses, distintas estrategias e 

concepcoes politico-ideologicas no ceme da reforma agraria em solo brasileiro. Isto porque 

refletem, neste processo, as contradicoes proprias da sociedade, situacao esta que traz 

implicates significativas na execu^ao de politicas e programas govemamentais para o 

"desenvolvimento" dos assentamentos. 

Os assentamentos rurais fazem parte das novas configuracoes do campo brasileiro, 

inseridos no contexto da luta pela terra a partir da decada de 80, configurando novos 

"processos sociais e politicos que podem ser compreendidos como 'recriacoes' do mundo 

rural brasileiro". (SAUER, 2002, p. 15). 

Sabemos que a configuracao de um assentamento expressa processos anteriores, desde 

a insercao das familias no processo de luta atraves das ocupa^oes de terras e consntuicao dos 

acampamentos de sem-terra (L'ESTOILE e SIGAUD, 2006; SIGAUD, 2004) ate as diversas 

experiencias e participafao na vida cotidiana do assentamento, os seus meios e formas de 

producao. Estas questoes agufam o nosso olhar, no sentido de querermos desvendar as 

nuances, os significados e as diversas expressoes desse "novo modo de vida" (FERRANTE, 

1997, p. 62). 

Dentre as inumeras figuracoes que conformam um assentamento rural, certamente as 

politicas publicas tern lugar de destaque, desde o processo initial da criafao oficial do projeto 

de assentamento passando pela destina9ao de creditos agricolas, habitacionais, assistencia 

tecnica, comercializacao e demais demandas suscitadas na trajetoria de um assentamento. A 

partir do I I Piano National de Reforma Agraria (2003), que inaugura a intervencao do 

governo Lula no ambito do programa de reforma agraria, foi incorporada a politica de 

assentamentos rurais o Programa de Recuperacao de Assentamentos, cujo alvo e os 

assentamentos pre-existentes a promulgacao deste Piano. 

A relacao Estado - Assentamento esta permeada de complexidades e pautadas por 

diferentes atores nos processos de formulacao, execufao e implementa9ao de politicas 

publicas, que vao influenciar diretamente nas formas de organizafao e estmturacao dos 

assentamentos rurais. Por isso, consideramos importante identificar que demandas dos 

assentamentos - em especial dos assentamentos antigos que sao objeto de "recupera9ao" - no 

campo das politicas publicas, sao pautadas pelos assentados, como estas demandas sao 

reguladas a partir do U PNRA e ainda como os marcos regulatorios do Estado sao 
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incorporados e ressignificados pelo MST, propondo novos arranjos sociais e produtivos em 

torno de seus objetivos estrategicos. 

No empreendimento que culmina neste trabalho, o uso de referenciais conceituais 

contribuiu significativamente para elucidar as questoes que emergiram no transcurso da 

pesquisa de campo e orientaram na analise dos problemas levantados, ampliando a 

compreensao das complexidades que caracterizam os assentamentos rurais no Brasil. 

Em principio utilizamos como referential teorico as abordagens referente as mudan9as 

recentes no campo, situadas na nopao das novas ruralidades (WANDERLEY, 2000; 

WANDERLEY, 2004) e os importantes resultados de pesquisas sobre assentamentos rurais e 

reforma agraria no Brasil (FERNANDES, 1997; FERRANTE, 1997 e 2008; SPAROVEK 

2003; LEITE et al, 2004; SPAROVEK e FRANCA, 2005; MEDEIROS et al, 1994). 

Recorremos ainda aos referenciais teorico-metodologicos sobre politicas publicas (FREY, 

2000; SOUZA, 2003; SOUZA, 2006) e as analises criticas sobre este campo de pesquisa 

ainda em construcao no caso brasileiro (MARQUES, 1997; ARRETCHE, 1998; 

ARRETCHE, 2001). 

Analisando as pesquisas no campo das politicas publicas no Brasil (SOUZA, 2003: 

p. 17) chama a atencao para a necessidade de superacao de uma narrativa dominante de que a 

"formulacao e a implementacao de politicas publicas sao processos exclusivamente racionais 

e lineares". E fundamental, explica a autora, vincular a analise, os processos politicos 

inerentes a constituifao das politicas publicas, visto que a institutionalidade de uma politica 

publica e uma construfao da e a partir da sociedade no ambito da formulagao da agenda do 

Estado em resposta as demandas dos diferentes segmentos e classes desta mesma sociedade. 

Partimos da concepcao gramsciana do Estado (BUCI-GLUCKMANN, 1980; 

PORTELLI, 1977; GRAMSCI, 1980 e 1987) que, permeado de contradicoes, configura-se 

como uma condensa?ao das relacoes de for9as sociais, ou melhor, como uma arena de lutas 

politicas entre as classes, expressando em ultima instancia os interesses das classes 

hegemonicas. Porem, ainda que tenha a funcao de manter a hegemonia da classe dominante, 

incorpora os interesses das classes subalternas. 

Podemos considerar as politicas publicas enquanto, expressao da relagao Estado -

sociedade, que pretende, por um lado responder as necessidades do mundo do capital, e por 

outro lado, as pressoes das lutas sociais e interesses das classes em disputas. Ou seja, 

incorpora fundamentalmente os confiitos de classe e as contradic5es para garantir a 

hegemonia das classes dominantes e a reprodu9ao do capital. 
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E neste ambiente que as politicas publicas resultam de processos de negociacao social, 

na logica da intervencao do Estado em resposta as demandas da sociedade, fenomeno 

relacionado aos processos de producao e de (iistribuicao do produto social e do poder politico, 

vinculado ao Estado, historicamente instaurado em arenas de conflitos de classe. As politicas 

publicas se configuram, portanto nesta relacao entre o Estado e as demandas das distintas 

classes da sociedade, materializada nas formas de pianos, programas e projetos. 

Para nos ajudar na reflexao da dinamica das politicas publicas - e em especial, da 

politica de assentamentos rurais no Brasil - , adotamos a abordagem processual de Norbert 

Elias, para quern "o conceito de processo social refere-se as transformacoes amplas, 

continuas, de longa duracao (...)" (ELIAS, 2006, p.27). Segundo o autor, estes processos 

sociais, interiores e exteriores ao contexto analisado, sao principalmente impulsionados por 

"tensoes e conflitos" de posicSes de poder. 

Neste sentido, o assentamento rural nao pode ser definido apenas enquanto espaco 

social derivado das lutas sociais e de uma intervencao estatal, mas como objeto sociologico 

que pode ser analisado enquanto processo social que desencadeia e e resultante de inumeras 

figuracoes sociais interdependentes e em constante transformacao. Os assentamentos rurais 

sao, portanto, fenomenos sociais que engendram em si um movimento temporal na forma de 

processos. 

As mudancas no trato da politica de assentamentos advem da mudanca desta 

correlacao de forcas ou no sentido dado por Elias, das interconexoes sociais entre os 

diferentes atores envolvidos, que configuram os assentamentos rurais. Neste jogo de disputa 

de poder em tomo dos assentamentos e do que estes espacos podem representar na conjuntura 

agraria brasileira, ora os delineamentos da politica pendem para as reivindicacoes dos 

movimentos sociais do campo, ora privilegiam os interesses dos empresarios dos grandes 

empreendimentos rurais. 

As relacoes e acoes interdependentes dos agentes envolvidos num determinado 

contexto geram processos que no longo prazo resultam em efeitos nao previstos, nao 

planejados. Dai que, para Elias, "pesquisar e explicar tais estruturas de interdependencia e 

processos e uma das tarefas primordiais das ciencias sociais e, particularmente, da sociologia" 

(ELLAS, 2006, p. 204). Os assentamentos, embora carreguem semelhancas considerando o 

desenho da politica de "reforma agraria" na adrriinistracao publica federal, tornam-se mais 

complexos ainda porque incorporam processos distintos nas diferentes regjoes do pais, 

incorporando as caracteristicas historico-sociais das populacbes rurais em cada estado da 
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federacao e as formas de incorporacao da producao agricola familiar nos contextos 

economicos locais. 

Partindo desses pressupostos, consideramos o percurso de desenvolvimento de um 

assentamento enquanto processo (e processos diferenciados conforme cada contexto); e 

compreender estes processos implica em reconhecer tambem as multiplas possibilidades de 

intervencao neste espaco social, podendo apontar inclusive para d i d o e s distintas que 

conflituam com os interesses dos mediadores politicos, com as prescricoes das politicas 

publicas governamentais e ainda, com as perspecnvas e estrategias de reproducao familiar dos 

assentados. 

Em Elias, o conceito de "desenvolvimento" esta associado a nocao de "transformacoes 

de longo prazo" e nao-planejadas - no sentido de que as acoes dos sujeitos, ainda que com 

intencionalidade, podem desencadear resultados futuros nao previstos -, mas que segue uma 

direcao possivel de ser inteligivel. No entanto, ressalta que "a questao nao e se essas 

transformafoes sao para melhor ou para pior; a questao e, em primeiro lugar, que tipos de 

transformacoes sao essas e, sobretudo como podem ser explicadas" (Elias, 2006, p.215). Por 

conseguinte, entender a natureza das mudancas leva a percep9ao do rumo das transforma9oes 

em curso. E continua, 

so quando questoes desse tipo estiverem proximas de uma solu9ao e 
que estaremos na posi9§io de julgar em que sentido e para quais grupos 
humanos as transforma9oes observaveis das estruturas da sociedade e 
da personalidade, vistas de uma perspectiva de longo prazo, trazem 
consigo mais vantagens ou mais desvantagens, ou seja, se sao 
transformacoes para melhor ou para pior (ELIAS, 2006, p. 216). 

Em sintese, neste trabalho nao estamos considerando a no9ao de "desenvolvimento" 

de um assentamento como um estagio final a ser alcan9ado, mas referindo-nos a processos 

dinamicos e instaveis de longo prazo (ELIAS, 2002) e como resultado (tambem processual) 

da amplia9ao das liberdades das pessoas, tornando-as agentes com capacidades de gerirem sua 

propria vida (SEN, 2000). 

Nosso interesse em adentrar nesse espaco - o assentamento, enquanto campo de 

pesquisa fertil e complexo, justifica-se face as pesquisas academicas e as atividades de 

extensao universitaria das quais participamos ainda durante o curso de gradua9ao em Servi9o 

Social na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), e posteriormente, a partir da nossa 

atua9ao na equipe de assistencia tecnica em assentamentos rurais em Alagoas, atraves do 
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Programa de Assessoria Tecnica Social e Ambiental (ATES) 2 - especialmente na elaboracao 

dos pianos de desenvolvimento e de recuperacao de assentamentos - e da militancia no Setor 

de Producao Coopera9ao e Meio Ambiente (SPCMA), vinculado ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Paralelamente, apresentaram-se para a equipe de ATES as demandas de formulacao 

dos Pianos de Recupera9ao de Assentamentos (PRA) que, enquanto concep9ao e proposta 

teorico-metodologica poderiam se tornar importantes instrumentos de diagnostico e de 

planejamento para a operacionaliza9ao das politicas estruturadoras dos assentamentos. Porem, 

percebiamos que a elabora9ao destes instrumentos tanto nao garantia as mudan9as necessarias 

ou se quer eram considerados norteadores das acoes governamentais e muitos menos, dos 

sujeitos assentados na gestao do assentamento. 

Nosso primeiro contato com a questao da "recupera9ao" foi a partir da nossa 

participa9ao na primeira oficina de PRA, em agosto de 2005, realizado pela CONCRAB e 

com apoio do 1NCRA, na cidade de Santo Amaro/BA. Nesta oficina conhecemos os 

pressupostos teoricos e metodologicos que fundamentavam a necessidade do planejamento de 

um assentamento, bem como as diretrizes para a elabora9ao de um PRA, considerando o 

momento historico diferenciado dessas areas - ja havia passado o auge da conquista da terra, 

tinham acesso a um leque de servos e politicas publicas, os "sem terra" viviam em moradias 

permanentes, instala9ao de equipamentos sociais, reconhecimento perante a vizinhan9a e 

poder local. 

Em geral, a elabora9§o do PRA presumia responder indaga9oes como: qual a situa9ao 

das familias no momento atual? Que problemas foram superados? Que dificuldades 

persistiam? Que novos desafios caracterizam o atual estagio de desenvolvimento do 

assentamento? Quais avancos produtivos refletem o perfil economico dos agricultores 

assentados? Que atores foram e ainda sao responsaveis neste processo? Quais as formas de 

insercao social e economica do assentamento no municipio e na regiao? Responder estas 

indaga9oes subsidiaria um novo processo de planejamento para avatar no processo de 

desenvolvimento dos assentamentos. 

\. 
2 Programa realizado atraves de convenio entre o Centro de Capacitacao Zumbi dos Palmares e o INCRA 
Alagoas. Criado em 2004, a ATES trata-se de um programa do governo federal que visa disponibilizar assessoria 
interdisciplinar as familias de agricultores e agricultoras dos projetos de assentamento. Este programa e 
coordenado pelo INCRA e executado em parceria com instituicoes diversas (publicas, privadas, organizacoes 
nao-governamentais e entidades de representacao de trabalhadores e trabalhadoras rurais). Os objetivos do 
programa de ATES se pautam pela perspectiva do desenvolvimento sustentavel das unidades de producao, da 
agroecologia, da soberania alimentar, visando ainda contribuir na capacitafSo e gestao dos assentamentos, 
atraves do uso de metodologias participativas. (BRASIL, 2004:1-2). 
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A demanda pela "recuperacao" dos assentamentos ja era um dado, tornado como 

pressupostos os resultados de pesquisas institucionais e academicas que apontavam para o 

baixo nivel de desenvolvimento e a carencia de determinados servicos de infraestrutura, 

creditos, assistencia tecnica, estradas e etc dos assentamentos criados antes da gestao do 

governo Lula Assim, a perspectiva da "recuperacao" com a definicao de elaboracao dos 

Pianos ja era por si so uma evidencia da precarizacao da politica de assentamentos rurais no 

Brasil. 

Nestas experiencias pudemos conhecer assentamentos que embora tendo acessado 

determinadas politicas publicas (fomento, credito habitacao, investimento, custeio, assistencia 

tecnica) ainda demonstravam um grau de desenvolvimento social e produtivo bastante 

deficiente. Era situacao comum as dificuldades para acessar os servicos sociais basicos como 

educacao, saneamento, servicos medicos, estradas, iluminacao, agua potavel. Em relacao a 

vinculacao politica a organizacao representativa dos trabalhadores rurais, era tambem 

perceptivel um "distanciamento" politico-ideologico do movimento social de origem. 

Ao passo que nos inseriamos nas atividades de atribuicao da ATES e nos foruns 

intemos de discussao do MST, nos inquietava que os debates relativos a situacao dos 

assentamentos se pautavam, em geral, pelos problemas existentes - baixa produtividade, alto 

indice de endividamento, precariedade ou ausencia das infra-estruturas sociais e produtivas, 

ausencia massiva dos assentados nas mobilizacbes e nas atividades organicas do Movimento, 

nos Assentamentos, entre outros aspectos que expressam as frustracoes e suscitava 

questionamentos a respeito dos processos de implantacao dos assentamentos. 

Era recorrente nos discursos do Movimento e das agendas governamentais uma 

diversidade de proposicoes e estrategias concebidas para a promocao do desenvolvimento 

socio-economico dos assentamentos rurais, por conseguinte, a superacao dos problemas 

diagnosticados. Constantemente, questionavamos sobre que concepcao de "desenvolvimento" 

havia sido pensada aquelas experiencias, ou ainda, quais condicoes de fato haviam sido 

proporcionadas para o "desenvolvimento" daqueles assentamentos que os tornavam nos anos 

seguintes objeto de "recuperacao". 

Por isso objetivamos, refletir sobre os processos e lacunas da politica de 

assentamentos rurais que conformam a demanda de recuperacao, a partir de um delimitado 

assentamento rural. 
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Atraves de pesquisas e estudos quanto a atuacao dos Governos frente as demandas dos 

assentamentos, ha um significativo conjunto de pesquisas3 que apontam a inexistencia de uma 

politica de desenvolvimento dos assentamentos. O que predomina sao as acoes pontuais de 

assentamentos de trabalhadores sem-terras desassociadas e distantes de uma politica que 

possa ser denominada de "politica de reforma agraria". 

A recorrencia de diagnosticos e discursos, reportagens locais que apontavam a 

recorrencia da precariedade dos assentamentos nos chamou a atencao e impulsionou para 

ampliar nossa compreensao, nao so sobre a situacao atual destas areas, mas principalmente 

para os fatores na trajetoria dos assentamentos. A reflexao sobre as tensoes existentes, 

projetos e as disputas, diferentes concepcoes aclamadas como legitimas no processo de 

estruturacao dos assentamentos. Isso nos levou a perceber que ha uma cultura de disputas pela 

instauracao de "modelos" e formas invocadas como "inovadoras" para o desenvolvimento dos 

assentamentos. 

A regulacao durante o processo de constituicao dos assentamentos conquistou espaco 

nas discussoes e na normatizacao institutional dos programas de reforma agraria, 

principalmente a partir da decada de 90 no Governo de Fernando Henrique Cardoso, a 

elaboracao de pianos de desenvolvimento que em tese, se constituiram em instrumentos 

norteadores das etapas de criacao de um dos assentamentos e da aplicacao dos recursos 

federals, sob orientacao, articulacao e acompanhamento tecnico. 

Alem das acoes estatais, as propostas para conformar a organizacao social e produtiva 

dos assentamentos, tendo como foco a implementacao de politicas publicas, tambem sao 

incorporadas e (re)construidas no ambito do MST, enquanto organizacao national de 

representacao dos trabalhadores rurais assentados. O MST e mais um dos sujeitos neste 

processo complexo de idealizacao e objetivacao dos assentamentos. 

Por outro lado, a partir do I IPNRA difundia-se fortemente o discurso de uma "politica 

de qualidade da reforma agraria"4, anunciando a ampliacao de recursos e dos beneficios para 

os assentamentos no novo governo. Por isso, consideramos relevante analisar e questionar as 

prerrogativas do Programa de Recuperacao e da perspectiva da qualificacao dos 

assentamentos, para abordarmos em que medida estas "novas" estrategias projetadas 

modificam\inovam o jeito de fazer da politica de reforma agraria no Brasil, que tern 

privilegiado a redistribuicao fundiaria nos espacos de conflito social. 

3 SPAROVEK (2003), LEITE etal (2004), SPAROVEK e FRANCA (2005). 
4 Govemo Federal anuncia medidas para acelerar o processo de reforma agraria e melhorar a qualidade dos 
assentamentos. Noticias do INCRA. 14 de abril de 2004. 
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Neste trabalho, concebemos o discurso da "recuperacao" como mais um dos elementos 

que configuram o assentamento no momento atual. Se em determinado momento observamos 

a producao da crenca dos assentamentos "desenvolvidos", agora ha um esforco de produzir a 

crenca do assentamento "recuperado" e de "qualidade". 

E nessa sinuosa relacao entre o Estado e os assentamentos que consideramos relevante 

analisar os processos de mudanca em curso no Assentamento Dom Helder Cdmara 

(Rendeira), decorrente da implementacao de politicas publicas, tendo em vista compreender 

os aspectos configuradores da demanda por "recuperacao". 

Faremos esta analise a partir de uma descricao e reflexao sobre a trajetoria de criacao e 

de constituicao do Assentamento Rendeira, com enfase para os eventos relacionados a 

execucao de politicas publicas, em especial no ambito das acoes de "recuperacao" deste 

assentamento. 

Nossa reflexao procurou conhecer o perfil socio-economico das familias assentadas e 

as caracteristicas gerais do Assentamento Rendeira, em parte apresentado no PRA (2008). 

Buscamos ainda identificar quais as estrategias endogenas e exogenas foram empreendidas 

para o "desenvolvimento" do assentamento em sua trajetoria social. E em se tratando de um 

assentamento situado no discurso da "recuperacao", procuramos examinar sobre quais 

referencias conceituais da politica de assentamentos rurais embasaram os discursos da 

"recuperacao" e "qualificacao" dos assentamentos, no contexto do U PNRA. Considerando a 

interlocucao do MST e do INCRA como agentes mediadores singulares neste processo, 

importou-nos ainda indagar sobre as diretrizes para a organizacao social e produtiva 

formuladas para os assentamentos, como sao pautadas as demandas por politicas publicas e 

ainda, quais as formas de atuacao destes atores no processo de assentamento. 

Questoes estas que almejamos aprofundar no decorrer de nossa pesquisa, analisando-

as e problematizando-as no intuito de elencar elementos que contribuam para pensar o 

contexto dos assentamentos rurais em Alagoas e a complexa relacao entre a politica de 

assentamentos rurais e os anseios e demandas dos sujeitos sociais do campo, principalmente 

dos assentados e assentadas. 

Embora a nossa vivencia em assentamentos rurais seja anterior a nossa insercao no 

campo da pesquisa social, sabemos da necessidade de estabelecer um "afastamento" 

metodologico em relacao ao objeto de estudo, por mais familiar que seja o campo da pesquisa. 

Contudo, concordamos que o estranhamento do familiar nao implica negar o nosso papel de 

sujeitos-pesquisadores, inseridos num determinado contexto historico-sociologico. 
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Porem, enquanto pesquisadores e pesquisadoras provenientes de uma pratica militante 5 

consideramos importante adquirir um conhecimento critico do nosso cotidiano e assim, 

compreendermos as complexidades dos acontecimentos que permeiam nossas lutas sociais e 

politicas, no intuito de redirecionarmos nosso saber-fazer, nosso agir sobre esses fenomenos, 

adquirindo chaves de discernimento sobre as conexoes sociais que configuram os fenomenos 

sociais. 

O pesquisador-militante se insere numa relacao de identificacao com o objeto de 

estudo e de compromisso com os sujeitos sociais diretamente envolvidos, em grande medida 

devido a sua propria insercao no cotidiano do movimento social. Assim, a construcao de 

conhecimento atraves da investigacao social nos permite "ver com olhos diferentes"6 para agir 

com paixao, mas tambem fundamentados na razao. 

Nossa pesquisa tern como recorte empirico o Assentamento Dom Helder Camara, mais 

conhecido como Assentamento Rendeira, localizado no municipio Girau do Ponciano, no 

estado de Alagoas e criado oficialmente na decada de 90 a partir da luta de trabalhadores e 

trabalhadoras rurais organizados no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra Varias 

razoes nos levaram a escolher este Projeto de Assentamento como locus de nossas 

investigacoes, entre estas se destaca o fato de ser este um dos assentamentos mais antigos de 

Alagoas, criado no contexto do governo FHC, portanto, antes da vigencia do U PNRA; e o 

assentamento rural de maior extensao territorial e de maior capacidade de assentamento de 

familias (287) do estado; retrata tambem um determinado momento historico e organizativo 

do MST, de expansao do Movimento no estado e de initio de sua atuacao na regiao agreste 

alagoana; e, principalmente, porque e um dos assentamentos demandantes de acoes de 

"recuperacao". 

Para alcancarmos os objetivos desta pesquisa optamos pela abordagem da pesquisa 

qualitativa e da pesquisa etnogrdfica, sem desconsiderar a validade dos dados quantitativos 

referentes as questoes relacionadas ao objeto da pesquisa Assim, para trilhar esse caminho, 

nos pautamos principalmente pelo seguinte referential tebrico-metodologico: GEERTZ 

(1978), JUNKER (1971) e QUEIROZ (apud LUCENA e et al, 2008). 

Os "passos" metodologicos da pesquisa se deserivolveram entre julho de 2007 a marco 

de 2009. Num primeiro momento, nos concentramos na revisao da literatura com intuito de 

5 Refiro-me aqui ao grupo de mestrandos e mestrandas, do qual fa90 parte, vinculados aos movimentos sociais 
da Via Campesina, em convenio com o Programa de P6s-graduacao em Ciencias sociais da UFCG, desde 2006. 
6 Expressao retirada do editorial da publicacao Para Compreender a Ciencia. 
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delimitar o tema, os conceitos, principals categorias teoricas buscando interagir com as 

contribui96es, convergentes e divergentes, relacionadas ao debate sobre os assentamentos 

rurais e a reforma agraria no Brasil, especialmente a partir da decada de 80 quando surgem 

estes novos espacos rurais. Como alertaDUARTE (2002, p. 144), 

em todas as etapas de pesquisa e precise- ter olhar e sensibilidade armados 
pela teoria, operando com conceitos e constructos do referencial teorico 
como se fosse um fio de Ariadne, que orienta a entrada no labirinto e a saida 
dele, constituido pelos documentos gerados no trabalho de campo. 

Este exercicio nao foi simples, pois "perseguir essa literatura" foi se adentrar numa 

imensidao de pesquisas, reflexoes teoricas, estudos de caso abordando as diversas facetas dos 

assentamentos rurais, desde o aspecto initial da luta pela terra as analises sobre os aspectos 

economicos, culturais, meio ambiente, a acao de mediadores, a insercao da juventude, a 

presen9a dos idosos, o imaginario das criancas, entre muitos outros aspectos; alem de 

pesquisas de abrangentia national sobre o perfil dos assentamentos e dos assentados da 

"reforma agraria" e o papel das politicas publicas na constitui9ao destas areas. Ainda assim, 

temos a certeza de que muitas e importantes contribuicoes nao foram consultadas. 

Partimos do pressuposto de que o processo de formula9ao e de implementa9ao dos 

assentamentos envolve uma diversidade de atores, mas para os fins desta pesquisa 

priorizamos a rela9ao dialetica entre Estado, movimentos sociais - especificamente o MST -

e assentados. 

Dai que, no segundo momento da pesquisa, fizemos um levantamento minucioso das 

diretrizes politicas dos principals agentes mediadores da politica de implanta9§o e 

desenvolvimento dos assentamentos rurais - LNCRA e MST. 

Para apreender as etapas da a9ao do Estado na operacionaliza9ao da politica de 

assentamentos, selecionamos os documentos referentes ao processo de implanta9ao dos 

projetos de assentamentos e as acoes subseqiientes como os creditos, execu9§o de serv^os de 

infra-estruturas, convenios e etc, tendo como parametro norteador os instrumentos 

concementes ao LT PNRA. O reconhetimento legal do espa90 do assentamento e regido por 

um conjunto de normatiza9oes deliberadas no ambito do M D A e do LNCRA, que atraves de 

norm as de execu9ao, instrucoes normativas e manuais operationais dos programas 

estabelecem criterios, definicoes e orienta96es para a execucao das politicas. Elegemos com 

prioridade as normatiza9bes pertinentes ao programa de desenvolvimento e recupera9ao dos 

assentamentos, com o objetivo de conhecer e analisar as concepcoes e nocoes sobre 
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"desenvolvimento", "recuperacao" e "qualificacao" dos assentamentos, elencando as 

principals diretrizes tecnicas e politicas presentes nestes documentos. 

As entrevistas e levantamento de informacoes com tecnicos, funcionarios e gestores do 

LNCRA em Alagoas complementaram a construcao de nossas analises sobre a acao estatal na 

implementacao de estrategias para o desenvolvimento dos assentamentos, bem como para 

obter um quadro geral da situacao dos assentamentos no estado. 

O MST e um movimento social construido ao longo de mais de 25 anos que tern nos 

assentamentos rurais uma expressao da sua forca politica no campo da luta pela terra 

Constituiu-se como um importante agente no processo de elaboracao de estrategias e 

negociacoes no ambito do Estado, bem como na formulacao de arranjos sociais e produtivos. 

A construcao desses territorios trouxe desafios intemos ao Movimento, desafiando-lhe a 

reflexao e acao frente as demandas suscitadas nestes espacos. 

Portanto, ainda nesta segunda fase, realizamos um levantamento e reflexao sobre as 

principals diretrizes politicas e estrategjcas construidas historicamente para a organizacao dos 

assentamentos da base social do MST. Observamos em especial as concepcoes, definicoes e 

nocoes sobre os processos consutuintes do "desenvolvimento", "recuperacao" e 

"qualificacao" dos assentamentos. Assim, selecionamos textos, cartilhas, artigos no ambito do 

Setor de Produgdo, Cooperagao e Meio Ambiente (SPCMA) 7 que tratam de questoes 

relacionadas aos assentamentos. 

A apropriacao destes documentos foi fundamental para ampliar nosso horizonte de 

analise sobre as multidimensoes e particularidades desta politica publica, no intuito construir 

um referential de analise para nosso empreendimento investigativo sobre as especificidades 

do programa de recuperacao dos assentamentos a partir do LL PNRA. 

Nossa condicao de militante do MST nos propiciou ainda a oportunidade de participar 

de foruns de debates intemos (locais e nationals) como palestras, cursos, seminarios, 

reunioes, encontros, onde pudemos observar as discussoes referentes aos desafios, problemas, 

estrategias, os resultados de negociacoes politicas com instancias do governo e mobilizacoes 

que pautaram as demandas dos assentamentos em carater local e national. 

Neste sentido, sempre que possivel por nossas limitacoes de recurso e tempo, 

participamos e registramos as tonicas do debate sobre os assentamentos em diferentes 

momentos e instancias de discussao do MST durante o periodo da pesquisa. Dentre as 

diversas atividades ocorridas, consideramos mais importante a participacao nos seguintes 

7 Este setor e o principal responsavel pela elabora?ao e organizacao das reflexSes e debates sobre 
"assentamentos" no MST. 
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eventos: Oficina-Curso para Montagem do Programa de Formacdo da Assistencia Tecnica 

do MST (31 de Mho a 12 de Agosto de 2007 - Sao Mateus/ES), Reunite da Coordenaq&o 

National do MST'(28 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2008 - Belo Horizonte/MG), Semindrio 

National do Programa de Formaqao para a Cooperaqao Agricola e Organizacao dos 

Assentamentos (12 a 24 de Julho de 2008 - Sao Mateus/ES) e das instancias organicas 

estaduais na area de abrangencia do MST no agreste - da qual faz parte o Assentamento 

Rendeira - e de atividades e discussoes no ambito da coordenacao das equipes de assistencia 

tecnica das areas do MST em Alagoas. Participamos ainda do Semindrio "Complexo Agrisa-

Peixe: estrategias para implantaqao e desenvolvimento dos assentamentos" (02 a 04 de 

Junho de 2008 - Maceio/AL). Este evento, promovido pelo INCRA/AL em dialogo com os 

movimentos sociais do campo, foi importante por explicitar divergencias e convergericias 

entre as propostas para os assentamentos, tanto entre os movimentos sociais e a representacao 

federal do governo, bem como entre os movimentos do campo. 

A nossa insercao organica nas instancias e espacos politicos do MST anterior ao 

processo de pesquisa, se por um lado onde trouxe desafios ao "distanciamento" 

epistemologico do campo de pesquisa, por outro lado contribuiu para termos acesso as 

discussoes e documentos intemos do Movimento relacionados as questoes por nos 

investigadas. Contudo, em outros momentos de trabalho de campo, procuramos evitar a 

participacao como "militante" de atividades e foruns que os assentados da nossa pesquisa 

estao inseridos, para evitar vinculacoes de nosso trabalho investigativo future (entrevistas, 

levantamento de documentos no Assentamento) com atividades organicas e tecnicas do MST, 

da qual fazemos parte no SPCMA e da ATES. 

No terceiro momento, a abordagem etnografica foi o recurso tebrico-metodologico 

adotado por considerarmos mais apropriado para a reflexao da trajetoria social do 

Assentamento Rendeira, visto que a etnografia e uma das possibilidades da pesquisa 

qualitativa que fomece subsidios para compreender determinados contextos, grupos, culturas 

e relaooes, alem de orientar a ida ao campo. Porem, nao se caracteriza a priori pelas tecnicas 

ou instrumentos de pesquisa, ou seja, pela pratica etnografica, mas primordialmente por se 

constituir numa "descricao densa". Essa explicacao e elaborada por Geertz (1978, p.20), para 

quern, 

o que o etnografo enfrenta, de fato (...) e uma multiplicidade de estruturas 
conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas as 
outras, que sao simultaneamente estranhas, irregulares e inexplicitas, e que 
ele tem que, de alguma forma primeiro apreender e depois apresentar. 
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Na pratica etnografica, sao fundamentals os procedimentos metodologicos como 

observacao participante e entrevistas, atentando ainda para os devidos registros etnogrdficos, 

como o didrio de campo - constando as observacoes cotidianas no campo e as informacoes 

importantes referente ao Assentamento pesquisado, alem dos registros fotograficos dos 

espacos fisicos: moradias, lotes de producao, infra-estruturas sociais e produtivas. 

A observacao participante e uma das tecnicas da pesquisa etnografica, condicao em 

que o pesquisador estabelece um olhar investigativo de "dentro" e de "fora" do campo da 

pesquisa Residiu aqui um desafio. O da ida ao campo, neste caso ao assentamento que ja nos 

era familiar, em que tentamos estabelecer um "outro olhar", o da observacao para a 

construcao de conhecimento cientifico (JUNKER, 1971). Temos aqui compreendido a 

observacao enquanto 

A coleta de informacoes na sociedade de primeira mao por uma atencao 
constante, com a maxima utilizacao das habilidades perceptivas e das 
sensibilidades do observador a todos os acontecimentos acessiveis e 
relevantes interpessoais e intra-pessoais que desenrolam na situacao imediata 
de campo, durante certo periodo de tempo (JUNKER, 1971, p. 15). 

De acordo com estas orientacoes metodologicas, a observacao de campo somam-se as 

etapas de registro e analise. Para o qual, o registro compreende a: 

Enumeracao escrita das observacoes, que discrimine claramente entre (a) o 
que o observador de campo acredita ser uma descricao exata de suas 
observafoes sobre a situacao (incluindo transcricoes completas e integrals do 
que ocorreu literalmente nas entrevistas ou outras interacoes), e (b) o que ele 
agora julga, no momento do registro (preferencialmente o mais cedo possivel 
depois das observacoes), digno de acrescentar, a guisa de reflexoes pessoais 
e lnterpretatjao de pesquisa (como por exemplo comentarios sobre os seus 
proprios sentimentos e comportamento e dos outros, e comentarios sobre 
como registrou as observacoes) (...) (JUNKER,1971, p. 15). 

Ja o momento da analise. 

Revisao, elaboracao de indices, reorganizacao, classifica<?ao e reducab dos 
itens de informacoes, a fim de transforma-lo em dados e, depois, submete-
los a analise posterior (analise estatistica, se os dados forem numericos, 
analise comparativa, se os dados nao forem numeros e sim significados) 
(JUNKER,1971,p.l5). 
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Procuramos considerar tambem, nos diferentes momentos de pesquisa de campo, as 

pertinentes orientacoes encontradas em PRITCHARD (1978, p.300), que adverte para a 

importancia da preparacao do pesquisador antes da "entrada" no campo, pois "o que se traz de 

um estudo de campo depende muito do que se leva para ele". E isto, tanto das 

fundamentacoes teoricas quanto metodologicas do uso dos instrumentos e tecnicas de 

pesquisa, bem como do conhecimento previo sobre informacoes gerais do assentamento. 

Assim, em momento anterior a ida ao campo procuramos obter um conjunto de 

informacoes para ter um panorama previo sobre o Assentamento. Para tanto, recorremos as 

fontes de dados oficiais como laudo de vistoria, relatorios tecnicos, relacao de beneficiarios e 

de projetos de assentamentos em Alagoas (SIPRA), e tivemos acesso aos Pianos de 

Desenvolvimento e de Recuperacao do Assentamento, alem de mapas do imovel rural. Todo 

esse material serviu ainda para enriquecer a descricao etnografica do Assentamento Rendeira 

realizada na ultima etapa deste trabalho. 

As observacoes por nos empreendidas tern se desenvolvido atraves da participacao nas 

atividades cotidianas e eventuais nas agrovilas do Assentamento (reunibes das associacoes e 

coordenacoes representativas de cada agrovila, da associacao de mulheres, micleos de 

familias, entre outras). 

A construcao etnografica do Assentamento Rendeira foi fundamentalmente 

empreendida com o recurso da "historia oral" como instrumento de transmissao de 

conhecimento, e posteriormente transformada em documento escrito. 

'Historia oral' e termo amplo que recobre uma quantidade de relatos a 
respeito de fatos nao registrados por outro tipo de documentacao, ou cuja 
documentacao se quer completar. Colhida por meio de entrevistas de variada 
forma, ela registra a experiencia de um so individuo ou de diversos 
individuos de uma mesma coletividade. Neste lilimo caso, busca-se uma 
convergencia de relatos sobre um mesmo acontecimento ousobre um periodo 
do tempo. (QUEfROZ apud LUCENA et al, 2008" p.42). 

O uso da entrevista proporcionou uma aproximacao com os sujeitos envolvidos na 

pesquisa, considerando-a como uma "conversacao continuada entre informante pesquisador" 

(QUEIROZ apud LUCENA et al, 2008", p.41), e este ultimo tern o controle sobre os temas a 
\ 

serem abordados e conduz a "conversacao" conforme seus interesses. 

Na medida do possivel, transcorremos entrevistas mais longas, objetivando obter 

depoimentos com maior aprofundamento dos temas; mas tambem recorremos a relatos breves, 
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quando percebiamos menor disponibilidade de tempo dos entrevistados, ou quando se tratava 

apenas de confirmacao, esclarecimento ou complementacao de questoesjalevantadas. 

0 fato de ja termos um conhecimento anterior do assentamento e de alguns assentados 

militantes, facilitou-nos a identificacao de outros contatos para procedermos aos 

levantamentos de informacoes diversas, bem como para a realizacao de entrevistas. No que 

tange a escolha dos entrevistados para construcao etnografica do Assentamento Rendeira, 

selecionamos assentados que eram moradores da regiao no e que tivessem participado dos 

primeiros trabalhos de base anterior a criacao do Assentamento, liderancas locais do 

Assentamento, tecnicos agropecuarios da area, militantes do MST que atuam na regiao do 

Assentamento, dirigentes estaduais, dirigentes nationals em Alagoas. 

Realizamos um total de 10 entrevistas, entre entrevistas individuals e coletivas, em que 

participou um total de 15 informantes, com gravacao de audio, com roteiro aberto e nao 

padronizado das questoes. Nao estabelecemos a priori uma quantidade de entrevistas a serem 

feitas. Assim, fomos recorrendo a novas entrevistas ate que o conjunto de informacoes obtidas 

proporcionasse uma analise consistente e necessaria para a compreensao do objeto de 

investigacao (DUARTE, 2002, p. 152). 

Numa das entrevistas fizemos apenas o registro por escrito, dado que o entrevistado -

um assentado de aproximadamente 70 anos - mostrou-se incomodado com o uso do gravador 

e receoso das minhas intencbes interrogativas. Procurei explicitar o maximo possivel meu 

interesse em conhecer a trajetoria do Assentamento, do qual ele havia participado desde o 

initio. Paulatinamente ele foi adquirindo confianca em relatar os faros por ele vivenciados e 

expor suas opinioes. No decorrer da entrevista fui compreendendo que sua preocupacao 

estava em que eu soubesse e delatasse a quern de interesse, que ele era aposentado mais 

continuava "trabalhando na roca", afinal, "so a aposentadoria nao da pra viver", explicou-me. 

Fizemos tambem tentativas de realizar entrevistas com roteiro semi-aberto com 

dirigentes nationals do SPCMA do MST, mas nao obtivemos resposta em tempo oportuno. 

No entanto, pudemos contar com breves relatos de dirigentes do MST sobre as politicas do 

INCRA para os assentamentos e negociacoes nationals atraves de correio eletronico, que em 

muito colaborou em esclarecer alguns de nossos questionamentos. Inicialmente tambem 

objetivamos a realizacao de entrevistas a partir da tecnica de grupos focais8, porem, as 

8 Neto et all (2002:5) define grupo focal como uma tecnica de Pesquisa na qual o Pesquisador reune, num 
mesmo local e durante um certo periodo, uma determinada quantidade de pessoas que fazem parte do publico-
alvo de suas investigac5es, tendo como objetivo coletar, a partir do dialogo e do debate com e entre eles, 
informacoes acerca de um tema especifico. 
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distancias entre as agrovilas e as dificuldades de deslocamento tornaram inviavel o uso desse 

recurso metodologico. O grupo focal e uma tecnica de entrevista no metodo qualitativo ainda 

pouco difundida, mas que, associada a outras tecnicas e instrumentos, tern recebido atencao e 

importancia nos processos investigativos, pois tern se mostrado eficaz na produ9ao de 

conhecimento no campo das ciencias sociais. 

Apenas aproveitando um encontro do SPCMA da regional agreste, em que estavam 

presentes representantes do Assentamento Rendeira (exceto da agrovila Maravilha e Sete 

Casas), realizamos uma entrevista coletiva de rico resultado. Porem, a aten9ao e disciplina em 

ouvir a fala e opiniao do outro companheiro nao propiciaram momentos de questionamentos e 

divergencias de opinioes entre os participantes, como esperavamos com os grupos focais. 

Bem como nao havia tempo disponivel nem tinhamos preparado tal ocasiao. 

O recurso da entrevista, segundo BOURDIEU (1997) traz a possibilidade da 

realiza9ao de um exercicio de reflexao sobre as relacbes sociais durante o processo de 

comunica9ao entre o pesquisador/entrevistador e os sujeitos entrevistados. Ele nos chama a 

aten9ao para as intera9oes sociais desencadeadas na e a partir da realiza9ao de entrevistas 

ainda "no campo". 

E efetivamente sob a condi(jao de medir a amplitude e a natureza da 
distancia entre a fmalidade da pesquisa tal como e percebida e interpretada 
pelo pesquisado, e a fmalidade que o pesquisador tern em mente, que este 
pode tentar reduzir as distorsoes que dela resultam, ou, pelo menos, de 
compreender o que pode ser dito e o que nao pode, as censuras que o 
impedem de dizer certas coisas e as inciUwjoes que encorajam a acentuar 
outras (BOURDLEU, 1997, p.695). 

Nao se trata, porem, de anular os efeitos da "dissimetria social" entre entrevistado e 

entrevistador, mas sim de engendrar um esfor90 metodologico para "dominar" as possiveis 

implicacbes na rela9ao entrevistador/entrevistado, ou seja, "reduzir ao maximo a violencia 

simbblica que se pode exercer" por meio da entrevista (BOURDIEU, 1997, p.694). 

Algumas das transcri9oes das entrevistas foram feitas por terceiros, mas devido ao uso 

de um gravador inadequado tivemos atraso no processo de transcri9ao, dificultando o trabalho 

de analise de algumas das entrevistas. Seguindo as orienta9oes de QUELROZ (2008a), 

tivemos o cuidado de conferir e corrigir possiveis equivocos do momento da transcri9ao, ao 

passo que realizamos interven96es nas transcricoes quando necessarias para tomar os 

depoimentos compreensiveis ao leitor, bem como para ordenar coerentemente as falas dos 

informantes. 
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A associacao desse conjunto de instrumentos, tecnicos e procedimentos permitiu 

suscitar os dados necessarios a nossa analise das problematicas que envolvem a politica de 

assentamentos rurais no ambito do Programa de Recuperacao dos Assentamentos, tendo como 

locus privilegiado de investigacao o Assentamento Rendeira 

Este trabalho esta dividido em quatro capitulos. No primeiro capitulo procuramos 

apresentar o cenario da politica de assentamentos rurais no Brasil, refletindo sobre as 

complexidades do campo social do assentamento e os inumeros atores em relacao neste 

campo. Fazemos ainda uma breve caracterizacao da politica de assentamentos no cerne do 

debate da reforma agraria, com especial atencao para o contexto do primeiro e segundo Piano 

National de Reforma Agraria Por fim, abordamos as principals concepcoes e diretrizes 

politicas do MST sobre os assentamentos na interlocucao das politicas publicas. 

No segundo capitulo, discutiremos os pressupostos e acoes previstas no programa de 

recuperacao de assentamentos formulado no contexto do I I P N R A como uma nova estrategia 

para o desenvolvimento dos assentamentos pre-existentes ao governo Lula Como delimitacao 

do campo de pesquisa, ilustramos o quadro geral dos assentamentos demandantes de 

"recuperacao" no estado de Alagoas, e ainda, abordamos as convergencias e divergencias nos 

discursos da "recuperacao" e "qualificacao" de assentamentos empreendidos pelo LNCRA e 

pelo MST 

No terceiro capitulo procuramos mostrar as especificidades da questao agraria no 

estado de Alagoas, decorrente de seu processo de formacao social do territorio alagoano. E 

ainda, apresentamos um quadro geral da constituicao dos novos espacos rurais em terra 

alagoana - os assentamentos - relacionando a atuacao dos movimentos sociais do campo, 

particularmente do MST como um novo sujeito coletivo que se instaura a partir de final da 

decada de 80. 

E finalmente, se nos capitulos anteriores enfatizamos a presenca dos atores estatais 

(Governo Federal, LNCRA) e dos sujeitos politicos coletivos (Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra), no quarto capitulo, a partir de uma estrategia mais etnografica, 

privilegiamos a "voz" dos sujeitos assentados do Assentamento Rendeira, homens e mulheres 

que ademais dos tensionamentos, negociacoes, conciliacoes e enfrentamentos nos espacos 

politicos, no campo do jogo de forca e das disputas entre os atores, convivem diretamente 

com as conquistas, frustracoes, aprendizados e tropecos da politica de assentamentos rurais no 

Brasil e a recente formula?!-© do Piano de Recuperacao do Assentamento. Encerramos este 

capitulo refletindo sobre como sao pautadas e elaboradas as demandas de recuperacao e a 
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formulacao de estrategias que pretendem conduzir os processos de desenvolvimento dos 

assentamentos rurais. 

A partir de nossas analises referenciadas na trajetoria do Assentamento Rendeira, 

podemos inferir que o PRA se apresenta como mais uma forma de regulacao do Estado no 

processo de constituicao dos assentamentos rurais, requisitado enquanto um instrumento 

burocratico previo a liberacao de novos creditos e para a continuidade na execucao de 

servicos publicos no ambito federal. Porem, como parte da politica de atuacao do MST - um 

dos principals mediadores deste processo - para os assentamentos de sua base social, estes 

instrumentos nao sao negados; pelo contrario, sao apropriados como forma de estabelecer 

novas estrategias de desenvolvimento dos assentamentos, apontando a necessidade de novos 

servicos, recursos e politicas publicas na construcao de um novo referential de 

desenvolvimento social para os assentamentos. 



CAPITULO I 
ASSENTAMENTOS RURAIS E POLITICAS PUBLICAS: 

OS DILEMAS DA REFORMA AGRARIA 

As (des)construcoes da politica de assentamentos rurais e das politicas agricolas e 

agrarias destinadas aos assentamentos rurais estao perpassadas por um leque de processos 

diferenciados e complexos que desafiam qualquer analise a respeito destes novos espacos 

rurais. E como veremos mais adiante, os assentamentos rurais constituem um campo social de 

disputas envolvendo uma forte demanda por acoes publicas estatais, em que se advogam 

diferentes concepcoes em relacao ao papel das unidades de producao familiar no 

desenvolvimento rural, e principalmente, a natureza e a (in)viabilidade de uma politica de 

reforma agraria brasileira na atualidade. 

Dentre as relacoes entre os diferentes atores no campo social do assentamento, iremos 

priorizar a relacao Estado-Assentamento, com enfase na implementacao de politicas publicas, 

considerando as relacoes de "interdependencia" entre os diferentes e principals atores sociais 

envolvidos (agentes estatais, dirigentes politicos do MST, trabalhadores assentados, entre 

outros). Isto se deve ao entendimento de que a producao das politicas publicas nao se da 

apenas internamente, no locus do Estado, mas na relacao com diversos segmentos e atores da 

sociedade; e um processo politico dialetico, tanto na dinamica interna quanto para "fora" do 

Estado. 

Na producao, gestao e execucao da politica de assentamentos rurais no ambito das 

acoes de "reforma agraria", particularmente no Brasil, ha que se considerar o leque de atores 

que estao envolvidos - tecnicos, governantes, movimentos e organizacoes sociais, os 

trabalhadores rurais assentados, etc. Assim, a existencia e inter-relacao entre estes atores 

confirmam o entendimento de que "o resultado das politicas e contingente e depende da luta e 

das estrategias tracadas pelos diversos atores" (MARQUES, 1997, p. 94). 

A exemplo da multiplicidade de atores que disputam as politicas publicas, e 

principalmente neste contexto de estudo - as politicas agrarias, os movimentos sociais do 

campo representatives dos trabalhadores sem-terra, as organizacoes de pequenos produtores 

rurais, bem como ha que se considerar o forte poder de influencia da bancada ruralista no 

Congresso brasileiro, que, se nao faz parte diretamente dos interesses capitalistas na 
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agricultura, representa o empresariado vinculado ao capitalismo financeiro no campo. 

Portanto, se faz necessario tambem ter em vistas, como espectro na analise de politicas 

publicas, nao so a relacao do Estado com os demais atores sociais nao-estatais, mas tambem a 

relacao Estado-Capital na producao (ou nao) de politicas publicas. 

como conseqiiencia da embricacao do Estado na sociedade, mesmo que um 
Estado conseguisse produzir um projeto politico de forma absolutamente 
autonoma, o que e altamente improvavel, a execu9ao e a gestao da 
intervencao passariam pela continua negocia<;ao com os atores sociais, 
resultando em uma politica diversa da planejada (MARQUES, 1997, p.88). 

Temos um contexto do mundo globalizado, com a participa^ao de agentes do mercado 

(principalmente do mercado financeiro) no Estado, dado ao "incremento da capacidade de 

atuacao politica dos atores economicos" (Santos, 2005, p.06). Por outro lado, ha a 

diversificacao de atores coletivos questionando e intervindo politicamente na agenda estatal, 

principalmente no que se refere aos processos de formula9ao das politicas publicas, 

expressando a "consolida9ao de atores sociais como atores politicos relevantes" (SANTOS, 

2005, p.06). Neste sentido, o MST e um ator politico na historia contemporanea com uma 

significativa capacidade de pautar o debate da reforma agraria na sociedade e introduzir na 

agenda publica as reivindica96es dos assentamentos e o questionamento do papel da 

"pequena" produ9§o no desenvolvimento rural, bem como de denunciar os problemas 

fundiarios historicos no Brasil; seja atraves de processos de negocia9ao, que em geral, sao 

construidos a partir de a9oes politicas caracterizadas pelas mobiliza9oes em espa90s publicos 

e privados. Em contraposi9ao, temos uma forte burguesia agraria (representada por empresas 

como Cargil, Monsanto, Sadia) numa intensa correla9ao de for9as na disputa pelo poder de 

dirigir as a9oes do Estado. 

1.1 ASSENTAMENTOS R U R A I S : U M CAMPO S O C I A L C O M P L E X O 

Os assentamentos rurais - uma das expressoes do campo da luta pela terra e na terra -

constituent um emaranhado de processos sociais, expressando um campo social configurado 

por um "complexo e contraditorio jogo de fo^as socials". E, por natureza, um espaco social 

multidimensional, em constante movimento de (X)nstm9ao-desconstru9ao-reconstru9ao, 

permeado de contradi96es, limites, possibilidades, especificidades histbricas e conjunturais. 

Para LEITE (1997, p. 164), os assentamentos devem ser tratados como um "objeto de 

estudo peculiar". Tendo o cuidado de nao identifica-los apenas por suas caracteristicas 
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formais/legais e de nao "perder de vista os processos de conflito, geracao de Utopias, 

peculiaridades da acao governamental e etc, que os caracterizam"; bem como se deve atentar 

para a presenca das mediacoes e a sua influencia na dinamica social do Assentamento. Para 

tanto, recomenda que sejam observados aspectos como "as trajetorias dos assentamentos, as 

redes de relacoes estabelecidas antes e depois da criacao do projeto, as diferentes formas e 

efeitos da intervencao estatal (...)", como precaucao para nao incorrer no equivoco de 

naturalizar os processos sociais que constituem os assentamentos rurais, nem tao pouco, trata-

los como categorias homogeneas ou com percursos de desenvolvimentos lineares. 

Os assentamentos rurais - uma das expressoes do campo da luta pela terra e na terra -

constituem um emaranhado de processos sociais, expressando um campo social configurado 

por um "complexo e contraditorio jogo de forcas sociais". E, por natureza, um espaco social 

multidimensional, em constante movimento de constxucao-desconstrucao-reconstmcao, 

permeado de contradi96es, limites, possibilidades, especificidades histbricas e conjunturais. 

Por um lado, o Estado com capital economic© detem o controle sobre os recursos 

financeiros e as normatizacbes burocraticas das politicas, e em grande medida detem tambem 

as formas de operacionalizacao das politicas publicas. Por outro lado, o MST detem um 

significativo capital simbolico perante a sociedade, construido ao longo de 25 anos, capaz de 

dispensar interlocutores na relacao com os agentes estatais. Constitui uma forca politica 

historica e de maior representatividade entre os movimentos sociais do campo brasileiro. E 

que, enquanto organizacao, tambem estabelece nas relacoes mais intemas e coudianas dos 

assentamentos, relacoes de poder entre os trabalhadores familiares assentados, dirigentes e 

militantes politicos, atores politicos locais, liderancas assentadas, tecnicos de extensao rural e 

assistencia tecnica, liderancas religiosas, entre outros. 

Na trajetoria de construcao e constituicao dos assentamentos, a relacao dos diferentes 

atores sociais e politicos desencadeiam relacoes conflituosas, dado que: 

a insercao sempre problematica dos assentamentos nos distintos contextos 
regionais e no circuito do desenvolvimento local e encarada como o fazer-se 
de uma nova trama de relacoes sociais, revelando tensoes entre as praticas e 
as racionalidades dos diferentes agentes (assentados, tecnicos, agentes 
politicos, e outros mediadores) e o campo do poder, campo de forcas sociais 
que disputam os destinos da reforma agraria [e mais especificamente, o 
destino dos assentamentos]. (FERRANTE E BARONE, s.d, p.4) 

Seguindo esta mesma linha de interpretacao do assentamento enquanto um campo 

social permeado de contradicoes, D A V I D JOSE CAUME (2006, p. 10) considera que 
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A 'politica de assentamento' representa a forma desfigurada, dilacerada, de 
um processo de reconfiguraclo da estrutura fundiaria ambicionado pelos 
trabalhadores rurais brasileiros. Materializa-se como resposta estatal as 
demandas sociais pela terra, mas representa, igualmente, os limites de um 
Estado que corporifica a hegemonia politica de setores contrarios a reforma 
agraria articulados aos defensores da aplicacao de meras 'politicas 
compensatorias' no tratamento das mazelas sociais decorrentes de um 
modelo de desenvolvimento economico seletivo e excludente. Os processos 
de producao e operacionalizacao das politicas publicas devotadas a 
(re)produ9ao do agricola e do agrario no Brasil revelam seu carater 
inerentemente contraditorio e ambiguo, atravessados por disputas entre 
foicas sociais e politicas portadoras de estrategias e interesses distintos. 

CUNHA e GOMES (2005, p.42) refo^am a tese de que nao existe, nem neste nem nos 

governos anteriores uma politica de reforma agraria com o objetivo de modificar a estrutura 

fundiaria brasileira, caracterizada pela concentra9ao de terras, provocando a injusti9a social 

no campo e expropriando as popula9bes rurais do seu principal meio de trabalho - a terra Para 

estes autores, 

o que se tem realizado nas duas ultimas decadas sao a9oes pontuais de 
assentamento de familias de trabalhadores sem-terra em zonas de conflito 
fundiario ou em areas que passam por processos de decadencia economica 
ou de reestrutura9ao produtiva. (CUNHA e GOMES, 2005, p.42) 

Como podemos ver nas tabelas e grafico abaixo, ainda sao elevados os indices de 

concentra9ao de terras em todo o Brasil, mesmo com a cria9ao expressiva de assentamentos 

rurais a partir da decada de oitenta. 

Tabela 1 - Estrutura Fundiaria Brasil 1992 
Estratos 

Area total (ha) 
Imoveis Area Total Area media 

em 
hectares 

Estratos 
Area total (ha) 

N° % Hectares % 

Area media 
em 

hectares 
Ate 10 907.764 31,0 4.429.542 1,4 • 4,9 
De10 a 25 804.376 27,5 13.081.255 4,2 16,3 
De 25 a 50 477.439 16,3 16.679.065 5,4 34,9 
De 50 a 100 319.256 10,9 22.205.515 7,2 69,6 
De 100 a 500 325.045 11,1 67.179.857 21,7 206,7 
De 500 a 1.000 48.873 1,7 33.812.939 10,9 691,9 
De 1.000 a 2.000 22.374 0,8 30.767.926 9,9 1375,2 
Mais de 2.000 19.077 0,7 121.874.649 39,3 6388,6 
TOTAL 2.924.204 100,0 310.030.748 100,0 106,0 
Fonte: Estatisticas Cadastrais - INCRA, 1992 
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Tabela 2 - Estrutura Fundiaria Brasil 2003 
Estratos 

Area total (ha) 
Imoveis Area Total Area 

media em 
hectare 

Estratos 
Area total (ha) N° % Hectares % 

Area 
media em 
hectare 

Ate 10 1.338.771 31,6 7.616.113 1,8 5,7 
D e l 0 a 2 5 1.102.999 26,0 18.985.869 4,5 17,2 
De 25 a 50 684.237 16,1 24.141.638 5,7 35,3 
De 50 a 100 485.482 11,5 33.630.240 8,0 69,3 
De 100 a 500 482.677 11,4 100.216.200 23,8 207,6 
De 500 a 1.000 75.158 1,8 52.191.003 12,4 694,4 
De 1.000 a 2.000 36.859 0,9 50.932.790 12,1 1381,8 
Mais de 2.000 32.264 0,8 132.631.509 31,6 4110,8 
T O T A L 4.238.447 100,0 420.345.362 100,0 99,2 
Fonte: Estatisticas Cadastrais - INCRA. I I PNRA (BRASIL, 2003). Situacao em agosto de 2003 

Figura 1 - Comparacao Estrutura Fundiaria - Brasil 1992/2003 
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Fonte: Estatisticas Cadastrais do INCRA, 1992/2003. 

Este lento processo de desconcentracao fundiaria no Brasil fica tambem evidente se 

compararmos os indices de Gini, que mede a concentracao da terra (quanto mais proximo de 

1, mais desigual), conforme tabela abaixo (NEAD, 2006, p.35)9. 

Tabela 3 - Evolucao de Indice de Gini da Propriedade da Terra - Brasil 1967/2000 

Indice de Gini - Brasil 1967-2000 

Ano Indice 
1967 0,836 
1972 0,837 
1978 0,854 
1992 0,831 
1998 0,843 
2000 0,802 

' NEAD. Estatisticas do Meio Rural. 2ed. Brasilia: MDA\DIEESE, 2006. 

UFCG/BIBLfOTECA 
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Fonte: NEAD (2006, p.35). 

No entanto, cabe ressaltar que embora o assentamento de familias sem-terras, alijadas 

de condicoes de trabalho na terra e de um lugar de moradia, sejam "a9bes pontuais", elas 

oportunizem a dinamizacao economica local, melhorias nas condicoes de vida e no acesso de 

bens e servicos em comparacao com a situacao anterior a de "assentado". Apesar da 

precariedade de condicoes e das politicas publicas pontuais, a instalacao de projetos de 

assentamentos de reforma agraria provoca significativas mudanfas nos contextos locais e 

promovem uma dinamizacao na economia dos municipios (MEDEIROS, 1997; LE1TE e 

MEDEIROS et al, 2004; MEDEIROS e L E I T E , 2004). Essas transformacoes representam 

avancos e conquistas no campo da luta pela terra e confirmam que a instalacao de 

assentamentos "tern tido impactos importantes sobre o meio rural brasileiro e sobre o 

desenvolvimento da agricultura familiar no pais, mas nao podem ser confundidas com 

reforma agraria" (CUNHA e GOMES, 2005, p.43). 

Ate final de 2007, foram criados 7.945 assentamentos rurais no Brasil e em sua 

maioria nos estados do Maranhao, Para 1 0, Bahia e Mato Grosso. No nordeste, sao 3.633 

assentamentos. 

Grafico 1 - Projetos de Assentamentos Implantados ate 2008 - Brasil 

Fonte: Balanco dos Projetos de Assentamento Implantados. LNCRA, 2009. 

Somando-se os niimeros correspondentes as superintendencias regionals 01 O^ara), 27 (Sul do Para) e 30 
(Santarem/PA), totalizando 
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ALENTEJANO (2004, p. 6) assinala que "a criacao de assentamentos nao e 

acompanhada de medidas que garantam as familias condi96es de vida, uma vez que as obras 

de infra-estrutura - produtiva e social - necessarias nao sao realizadas na maior parte dos 

assentamentos criados", ou como temos acompanhado experiencias de assentamentos em que 

a burocracia estatal atrasa ou impede a libera9§o de recursos para produ9§o ou execu93o de 

infraestruturas; associados a demora na implementa9ao dos servi90s sociais, os quais sao 

pontuais, desarticulados e sem planejamento efetivo do processo de estrutura9ao dos 

assentamentos. 

No entanto, apesar da precariedade de conch^oes e das politicas publicas pontuais, a 

instala9ao de projetos de assentamentos de reforma agraria provocou mudan9as significativas 

nos contextos locais e promoveram uma dinamiza9§o na economia dos municipios, como por 

exemplo, no acesso dos alimentos mais baratos pela popula9ao, diversifica9ao dos produtos 

ofertados nas feiras locais, amplia9ao do mercado consumir local. (MEDEIROS, 1997; 

LEITE e MEDEIROS et al, 2004). 

Os estudos que realizam pesquisa objetivando analisar as altera9bes provocadas a 

partir da cria9ao de assentamentos em diferentes dimensoes - constitui9ao de novos atores, 

rela9ao com poder local, situa9ao de vida das familias assentadas, condicoes de trabalho, entre 

outros aspectos, apontam que 

(...) essas unidades tem sido criadas a partir de uma logica de interven9ao 
governamental que tem privilegiado a a9§o pontual sobre situa9oes de 
conflito, segundo sua gravidade e/ou a visibilidade dos diferentes interesses 
envolvidos. Em resultado, os assentamentos ate o momento existentes sao 
espacialmente dispersos, muitas vezes sem nenhuma infra-estrutura viaria 
(dificultando ou mesmo inviabilizando mercados para os produtos gerados), 
com apoio financeiro, de assistencia tecnica, sanitaria e educational em geral 
muito deficientes. Nos locais onde se verifica uma maior concentra9ao de 
projetos, ela se deve muito mais a propria forma que as lutas por terra 
assumiram em determinadas regioes do que por uma op9§o previa de 
interven9ao coordenada. (MEDELROS e LEITE, 2004, p. 19) 

Este diagnostico agrario nao e recente. Desde o contexto de elabora9ao e redefini96es 

do I Piano National de Reforma Agraria (1985), a politica de assentamentos caracteriza-se 

como uma alternativa de responder as fortes pressoes sociais, tanto no campo quanto na 

cidade, conforme aferimos a partir de um estudo de caso num assentamento de trabalhadores 

boias-fhas no interior paulista (FERRANTE, 1987). Apbs dois anos de cria9ao do 

assentamento ressentia-se da ausencia do Estado na disponibiliza9ao de servi90s publicos: 
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(...) omissab do Estado na falta de uma assistencia tecnica, na insercao mais 
efetiva dos orgaos publicos e na ausencia de qualquer infra-estrutura em 
termos de saiide e educa<;ao ou equipamentos coletivos necessarios a 
reproducao das condicoes de vida social. Essa omissab e politicamente seria, 
a medida em que as forcas anti-reformistas, usando apressados diagnosticos 
de fracasso nos assentamentos, poderao armar-se ainda mais para 
desestabilizar qualquer proposta de reforma agraria. (FERRANTE, 1987, p. 
39) 

Limitacoes apontadas nos processos de implantacao dos assentamentos que refletem 

no futuro, em suas dinamicas sociais e produtivas: 

demora na implantacao do projeto de assentamento, na liberacao de credito, 
na demarcacao das areas, associada as dificuldades na relacao entre tecnicos 
do Instituto National de Colonizacao e Reforma Agraria (Incra) e assentados 
(particularmente nos processos de tomada de decisao) tem sido apontadas 
como entraves importantes a consolidacao das areas desapropriadas para 
assentamento de familias sem-terra (CUNHA e GOMES et al, 2005, p.47). 

FERRANTE (1997, p.64) identifica duas lbgicas presentes no processo de organizacao 

dos projetos de assentamentos. A primeira relacionada aos estimulos a "integracao na 

racionalidade capitalista" e a segunda, as estrategias estabelecidas pelos proprios assentados -

producao de subsistencia ou para o mercado consumidor local, diversificacao da producao, 

explora9ao agropecuaria familiar, por exemplo. No entanto, nossa experiencia nos mostra que 

ha ainda uma terceira dimensao de tensionamento no processo organizativo dos 

assentamentos, relacionada as diretrizes e estrategias orientadas pelos sujeitos mediadores em 

geral (orgaos govemamentais, nao-governamentais, movimentos sociais). 

Os resultados da pesquisa mostram que "os assentamentos (...) tambem trazem fortes 

mareas da intervencao do Estado" (LEITE e MEDEIROS, 2004, p.68). Logo, nao podemos 

fazer um discurso esteril e simplificador de uma suposta "ausencia" do Estado em relacao as 

demandas dos assentamentos rurais no Brasil, mas a implementagao desarticulada e pontual 

da acao publica estatal nos primeiros anos com a criacao legal dos assentamentos e a liberacao 

de creditos initials (apoio initial, fomento, habitacao, custeio, investimento). 

A "ausencia" nos anos seguintes de uma intencionalidade politica estatal na garantia 

dos recursos e dos meios necessarios para a continuidade do processo de estruturacao dos 

assentamentos e de ampliacao das capacidades e aumento das oportunidades dos 

trabalhadores rurais, agora na condicao de assentados da reforma agraria, se revela uma 

postura assumida pelo Estado em provocar mudan9as no meio rural brasileiro. 
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1.2 A T R A J E T G R I A D O S A S S E N T A M E N T O S R U R A I S E A A C A O E S T A T A L : D O 
E S T A T U T O D A T E R R A A O S P L A N O S N A C I O N A I S D E R E F O R M A A G R A R I A 

A partir da decada de 80 do seculo X X , com o processo de redemocratizacao do 

Estado, a presenca de novos atores e a abertura espacos de participacao social 1 1 no cenario 

politico, tem exigido novos olhares sobre a analise da relacao entre Estado e Sociedade no 

contexto brasileiro. Nos anos 90 deste mesmo seculo, observa-se que os processos de 

globalizacao da economia vem desencadeando profundas transformacoes, provocando 

mudancas nos aspectos sociais, politicos, culturais e economicos de diferentes sociedades em 

todo o mundo, assim como no Brasil. 

O modelo de desenvolvimento adotado desde a origem da formacao social e 

economica do Brasil marcou significativamente a configuracao da estrutura fundiaria do pais, 

caracterizando-se principalmente pela concentracao de grandes areas de terra como 

propriedade de poucos. Utilizando as palavras de CAIO PRADO JR. (1981), a questao agraria 

configura "o grande e fundamental problema brasileiro". Embora esteja presente em toda a 

historia da sociedade brasileira, ela se manifesta em momentos distintos e de formas tambem 

distintas. 

Partimos da concepcao da chamada "questao agraria" enquanto produto das relacoes 

desiguais no processo de expansao do capitalismo no campo, da dominacao historica e da 

mercantilizacao da propriedade da terra na sociedade brasileira Nas palavras de GARCIA 

(1999, p. 183), 

A questao agraria compreende relacoes de poder economico e politico-
cultural entre sujeitos antagonicos com interesses e perspectivas 
diferenciados em torno da propriedade da terra no capitalismo e seus 
diferentes usos e, sobretudo na particularidade brasileira, em seus diferentes 
momentos historicos. 

Assim, as acoes politicas reivindicativas dos movimentos sociais do campo tem 

contribuido para recolocar sistemancamente a questao agraria e, por conseguinte, pautar o 

debate da reforma agraria na agenda dos govemos federals, dando visibilidade as contradicoes 

da estrutura agraria brasileira e as diferentes formas e condicoes de acesso e posse da terra 

Movimentos sociais, organizacSes nao-govemamentais, conselhos de direitos, e etc. 
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Para compreender a mnamica da relacao entre assentamentos e politicas publicas, 

MEDEIROS (1994, p. 77) tem como pressuposto de que as 

alteracoes nos aparatos legais e nas instituicoes se podem ser entendidas 
como fruto de conflitos e espelham um determinado estado das relacoes 
entre diferentes agentes sociais, tambem criam novos campos de confronto, 
de possibilidades de formulacao de politicas publicas, abrindo espaco para 
novas tensoes e altemativas. 

A criacao de assentamento de trabalhadores rurais sem-terra, enquanto objeto da acao 

politica do Estado esta presente no ambito das politicas de reordenamento fundiario desde os 

fins de 1964, quando e lancado o Estatuto da Terra Num periodo de intensas reivindicacoes e 

tensoes, o governo militar, atraves do Estatuto da Terra, aponta para duas tendencias 

aparentemente contraditorias. Estatuto promovia de um lado uma "reforma agraria" localizada 

nos lugares de tensao social, e por outro lado, garantindo uma politica fundiaria 

concentracionista e promovendo o surgimento de grandes empresas rurais pelo Brasil 

(MARTINS, 1986, p.31). Desta forma, oficializa a intervencao estatal frente a questao agraria 

brasileira. 

Devido a instabilidade politica no trato da questao agraria no Brasil, as legislates, 

regras, normas operacionais para a execucao da politica de assentamento rural vao sendo 

modificadas a medida que mudam as composicoes dos govemos, as perspective de 

intervencao estatal para a reforma agraria, bem como de acordo com a correlacao de forca 

entre os diferentes atores sociais e politicos, e ainda, a medida que "ganha" lugar na agenda 

governamental o debate quanto ao papel da "agricultura familiar" 1 2 na economica brasileira. 

Essa nova configuracao se apbia na "estrategia de relancamento de uma politica de 

incentivos a empreendimentos agroindustriais, apoiados na grande propriedade fundiaria, 

voltados a geracao de saldos comerciais externos expressivos" - o agronegbcio (Delgado, 

2005, p.51). Para tanto, sao imprescindiveis a esse modelo a restricao da demanda interna de 

bens e servicos, a limitacao das oportunidades de emprego e a manutencao de amplas areas de 

terras improdutivas. 0 periodo 1983-2003 configura entao, duas decadas em que a politica 

\ 
1 2 O termo "agricultura familiar" ganhou destaque na academia (em detrimento da nocao de "campesinato") a 
partir da decada 90 e e institucionalizado na agenda governamental com a constituicao em 1995 do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Neste ultimo, o termo esta associada as 
possibilidades de enquadramento profissional dos pequenos produtores rurais nos "processos de modernizacao 
social". Para um aprofundamento critico sobre os sentidos e usos desta categoria politica e socioeconomica, 
conferir os trabalhos de Delma Pessanha (1995, 2006,2007, entre outros titulos). 



44 

agricola e agraria brasileira esta condicionada aos interesses e influencias da economia 

intemacional. Pode-se concluir deste processo, portanto, que 

As condicoes ligadas a estrategia do agronegocio na agricultura brasileira 
sao simultaneamente matriz da moderna questao agraria. Elas representam 
um obstaculo ao desenvolvimento das forcas produtivas da agricultura 
familiar e dos assentamentos de reforma agraria (DELGADO, 2005, p.71). 

Esse processo de "modernizacao" do campo tem gerado efeitos contraditbrios, como 

as diferentes insercoes do campesinato e de pequenos agricultores, seja se adequando, se 

associando, ou ainda se contrapondo aos diferentes setores do agronegocio. 

Em decorrencia da ofensiva capitalista no campo, expelindo populacbes rurais 

"tradicionais", a criminalidade e os conflitos no campo tem continuado de modo crescente, 

atingindo desde as comunidades indigenas, os quilombolas, os sem terra, os pequenos 

produtores e assentados. 

Para Guilherme Delgado (2005, p.81), estes segmentos da populacao rural "nao se 

constituem gmpos politicos estruturados capazes de vocalizar e unificar demandas politicas, 

suscetiveis de converter em questao national as muitas questbes agrarias de que se 

ressentem". Diferentemente, consideramos que segmentos como indigenas, quilombolas e 

sem-terras tem se configurado como grupos estruturados, com significativa capacidade 

organizativa e representativa de seus interesses. 

Muito embora exista uma assimetria em favor de alguns grupos econbmicos e politicos 

hegemonicos (como o empresariado rural, grandes industrias, multinacionais), os movimentos 

e grupos sociais da classe trabalhadora criam estrategias politicas que os impbe nas 

negociacoes inerentes aos processos de construcao de politicas publicas. E notbrio que os 

empreendimentos rurais capitalistas, principalmente aqueles vinculados as empresas 

multinacionais, estao cada vez mais se consolidando, e isso fortemente amparados pelo braco 

estatal e pelas politicas governamentais. 

Em contraposicao a esse modelo e a afirmacao de Delgado, trabalhadores rural vitimas 

desse processo, inseridos em movimentos sociais organizados, se articularam numa tentativa 

de construir novas bases e diretrizes para o desenvolvimento rural brasileiro, e 

conseqiientemente, para o desenvolvimento do pais. Estes movimentos, principalmente 

representados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), estabeleceram a 

partir dos anos 80 como sua principal estrategia de luta social e politica, forcando o Estado a 
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manter em sua agenda publica o debate e acoes efetivas em relacao a questao agraria no pais -

as ocupacoes de terras. 

A conquista das areas ocupadas e resultado de um longo processo de luta e resistencia 

de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras rurais sem-terra que transformam os 

latifundios em novos espacos sociais. E ainda que a criacao dos "assentamentos rurais de 

reforma agraria", nao tenha implicado numa mudanca estrutural na concentracao fundiaria 

brasileira, por outro lado reafirmam e expressam cotidianamente a emergencia de uma 

Reforma Agraria que responda as demandas sociais do campo e da cidade, desencadeadas 

pelos efeitos historicos da questao agraria brasileira - a concentracao fundiaria e a pobreza 

rural. 

A decada de 80 expressa um contexto de abertura democrat! ca, de efervescencia social 

e de unificacao das classes populares para impulsionar o Estado frente as bandeiras de 

reformas de base, dentre elas, a reforma agraria. Em resposta as constantes pressoes da 

sociedade atraves da Igreja, dos Sindicatos Rurais e Movimentos sociais do campo, o governo 

da "Nova Republica" de Jose Sarney lanca o chamado " I Piano National de Reforma 

Agraria"13, aprovado apartir do decreto n° 91.766, em 10 de Outubro de 198514. 

A realizacao da reforma agraria, tambem no governo Sarney, foi apresentada como 

"prioridade de governo" e do programa da Alianca Democratica em consonancia com o Piano 

National de Desenvolvimento (PND), afirmando como um dos principals motivos o 

entendimento de que "o desenvolvimento national tern como parte relevantissima o 

desenvolvimento rural" (BRASH-, 1985, p . l l ) 1 5 . 

[Politica de Desenvolvimento Rural] entendida, esta, como o conjunto de 
ideias e acoes visando a Fms determinados de interesse continuo, ao bem-
estar social e ao progresso economico das comunidades rurais (BRASIL, 
1985, p.13) 

Segundo Graziano (1985), em 1966 e 1968 foram lancados dois documentos com a mesma nomenclature, 
embora com perspectives de intervencao estatal na questao agraria diferenciados dos Pianos recentes. 
1 4 Lancado depois de muitos embates e debates na sociedade, com atores sociais e politicos se posicionando 
contra ou a favor da concepcao do Piano. Cf. Silva, Jose Graziano. Para Entender o Piano Nacional de Reforma 
Agraria. 2' Ed. Sao Paulo: Brasiliense, 1985. Esta publicacao e anterior ao lancamento oficial do IPNRA. Trata-
se portanto de uma interessante explanacao sobre os diversos posicionamentos no debate sobre a reforma agraria 
no Brasil, que tomou mais vigor quando da primeira apresentacao da proposta do Piano, em maio de 1985 no 4° 
Congresso nacional dos Trabalhadores Rurais, em Brasilia. 
1 5 Uma exposicao de motivos precedeu ao I PNRA, apresentada pelo Senador Pedro Simon, entab ministro de 
Estado da Agricultura, Nelson de Figueiredo Ribeiro, ministro de Estado da Reforma e do Desenvolvimento 
Agrario e Jo3o Sayad, ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidencia da Republica 
(BRASIL, 1985). 
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Este Piano faz parte de um discurso audacioso. Seguindo as premissas da "justica 

social" e da "produtividade", a reforma agraria e concebida como uma das acoes da politica 

de desenvolvimento rural, balizada no Estatuto da Terra. Assim, a Reforma Agraria e a 

Politica Agricola sao tidas como os pilares de uma politica nacional de desenvolvimento rural. 

O primeiro PNRA tinha por objetivo geral, 

Promover melhor distribuiQao da terra, mediante modificacoes no regime de 
sua posse e uso adequando-a as exigencias de desenvolvimento do Pais 
atraves da eliminacao progressiva do latifundio e do mmifundio, de modo a 
permitir o incremento da producao e da produtividade, atendendo, em 
consequencia, os principios de jusU â social e o direito de cidadania do 
trabalhador (BRASIL, 1985). 

Para tanto, estabeleceu um conjunto de objetivos, metas, estrategias de a?ao, definiu 

areas prioritarias, bem como elencou o volume de recursos necessarios e ainda, as possiveis 

fontes de financiamento. Tinha como programa "basico" do PNRA, o Programa de 

Assentamento de Trabalhadores Rurais; como acoes de carater "complementar", os programas 

de Regularizacao Fundiaria, Coloniza9ao, Tributacao da Terra; e de "apoio", os programas de 

Cadastro Rural, Estudos e Pesquisas, Apoio Juridico e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos (BRASIL, 1985, p.45). 

Em diversos momentos do texto, o PNRA faz referenda a regularizacao, 

reconhecimento das condicoes e direitos do trabalhador rural. Sendo a reforma agraria uma 

estrategia nao so para o acesso a terra de trabalho, mas ao trabalho conforme as regula95es 

sociais vigentes. 

O lan9amento do Piano desencadeou uma serie de a9oes contrarias por parte dos 

ruralistas que se sentiram amea9ados em seus interesses politicos e economicos, utilizando 

como ponto de polemica e divergencias do referido documento, a delimita9ao de "areas 

prioritarias de desapropria9ao" com fins de reforma agraria Vale lembrar, que neste mesmo 

periodo e criada a Uniao Democratica Ruralista (UDR). 

No entanto, 

Em 1985 a ideia de estabeleciment̂ o de zonas prioritarias de reforma agraria 
proposta no PNRA acabou sendo abandonada pela rea9§o das for9as anti-
reformistas. 0 que houve dai para frente foram desapropria9oes nao 
sistematicas, nao planejadas, ocorridas na esteira dos conflitos e das 
mobilizafoes sociais, que, com o arrefecimento da repressao, 
desenvolveram-se mais rapidamente, em parte provocadas pelos efeitos 
perversos da propria interven9ao modernizadora do Estado (LEITE, 2002, 
p.63). 
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Embora as propostas tenham avancado, o numero de desapropriacoes, a criacao de 

assentamentos e o numero de familias assentadas nao acompanharam as metas estabelecidas. 

E principalmente, o que se consolidou nao foi uma politica de reforma agraria, mas a?oes 

pontuais de assentamentos em areas estrategicas como refreadoras das tensoes sociais no 

campo, favorecendo uma logica produtivista no campo brasileiro. 

Tabela 4 - Metas do I PNRA - BRASIL -1985 
Periodo Beneficiarios 

1985-1989 1.400.000 

1989-1993 2.000.000 

1993-1997 2.000.000 

1997-2000 1700.000 

Fonte:Brasil(1985) 

A partir dos anos 90, o "ciclo economico neoliberal" ganhou impulso, caracterizado 

pela logica privatista e desregulamentadora que criou um "novo arranjo politico", mas que 

nao so manteve como tambem ampliou a logica de moderniza9ao tecnica sem reforma, sem 

mudancas na estrutura agraria, do periodo anterior. 

A manuten9ao dessa configura9ao se confirma com a "estrategia de relan9amento de 

uma politica dos grandes empreendimentos agroindustriais apoiados na grande propriedade 

fundiaria, voltados a gera9ao de saldos comerciais externos expressivos" - o agronegocio 

(DELGADO, 2005, p. 51). Para tanto, sao imprescindiveis a esse modelo a restri9ao da 

demanda interna de bens e servicos, a limita9ao das oportunidades de emprego e a 

manutenfao de amplas areas de terras improdutivas. 

Segundo FERPvANTE e BARONE (s.d., p. 13), o estado brasileiro passa a produzir um 

discurso com foco no desenvolvimento rural a partir da segunda metade da decada de 90 - no 

primeiro ano de gestao do Governo Collor com o discurso da 'sustentabilidade'. E 

principalmente a partir da gestao do Governo de Itamar Franco os assentamentos rurais sao 

colocados como estrategicos no segmento da agricultura familiar para a implementa9ao de 

politicas publicas na perspectiva do desenvolvimento rural. 

Esta discussao chamou para o dialogo com a reforma agraria as prefeituras municipals, 

no processo de descentraliza9§o administrativa na perspectiva do chamado "desenvolvimento 

local". Na gestao de Fernando Henrique Cardoso, essa perspectiva e reafirmada no 

documento "Agricultura Familiar, Reforma Agraria e Desenvolvimento Local para um Novo 
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Mundo Rural" (BRASIL, 1999), em que se enquadravam os assentamentos rurais nesta 

politica de desenvolvimento rural, pressupondo a articulacao de todas as instancias - tanto no 

nivel municipal, estadual e federal - relacionadas as politicas publicas destinadas ao &mbito da 

reforma agraria, e especialmente, para a estxuturacao dos assentamentos16. 

A proposta federal reforcaria a importancia da base local para o 
desenvolvimento sustentavel dos P.A.s, propondo linhas de investimentos 
(via PRONAF), parcerias (termo, a partir de entao, substitute do pouco 
eficiente e burocratico 'convenio') e, acima de tudo, uma serie de medidas 
para a organizacao local de instituicoes capazes de acompanhar e suportar a 
dificil trajetoria de consolidacao dos assentamentos (FERRANTE e 
BARONE, s.d.,p.l5) 

Sob o lema "Reforma Agraria: compromisso de todos", paradoxalmente o governo 

Fernando Henrique Cardoso caracterizou-se pelas inumeras tentativas de criminalizacao dos 

movimentos sociais do campo. Estabeleceu um conjunto de acoes para o trato da questao 

agraria no Brasil - cadastramento de trabalhadores rurais sem-terras pelo correio, Programa 

Especial de Credito para a Reforma Agraria (PROCERA)17, Programa de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), programa de credito fundiario "Banco da Terra". Neste 

governo, 

a reforma agraria foi apresentada como uma medida para o desenvolvimento 
da agricultura familiar, para a solucao do problema da seguranca alimentar e 
para a redufao dos conflitos agrarios. Contudo, o projeto se limita a uma 
politica compensatoria, sem ter o objetivo de alterar o modelo de 
desenvolvimento da agricultura (BRASIL, 1997, p.61) 

O segundo mandato do governo FHC, fortemente influenciado pela repercussao dos 

assassinates de trabalhadores rurais que ficou mundialmente conhecido como o "massacre dos 

Carajas" em 1996, alterando as rela?6es politicas com os movimentos sociais camponeses e 

redirecionando a politica de assentamentos rurais sem, contudo, promover mudancas 

estruturais no campo, principalmente no que se refere ao campo da reforma agraria. 

Na primeira gestao do Governo Lula, o Ministerio de Desenvolvimento Agrario 

(MDA) lan9ou em 2003 o II Piano Nacional de Reforma Agraria (PNRA) baseado nas 

diretrizes do Programa Vida Digna no Campo, pretendendo retomar as intengoes do PNRA da 

Nova Republica. Novamente a reforma agraria e anunciada como um compromisso de 

1 6 E neste mesmo documento que e lancado o PRONAF. 
Criado em 1985 pelo Conselho Monetario Nacional e incorporado ao PRONAF, quando do lancamento deste 

em 1996. 
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governo, considerando-a condicao essencial para retomar o crescimento economico do pais 

(BRASIL, 2003). No discurso presente neste Piano, 

a reforma agraria e urgente nao apenas pela gravidade da questao agraria 
expressa pelos conflitos no campo e por uma forte demanda social, mas, 
principalmente, pela sua contribuicao a superacao da desigualdade e a 
exclusao social de parte significativa da populacao rural (BRASIL, 2003, 
p.07). 

Seguindo essas premissas, o U PNRA aponta para a modificacao da estrutura agraria 

brasileira, o que implicaria democratizar o acesso a terra, desconcentrar a estrutura da 

propriedade fundiaria e intervir sobre a estrutura produtiva dos pequenos empreendimentos 

por meio da garantia do credito, do seguro agricola, da assistencia tecnica e extensao rural, de 

politicas de comercializacao e de agroindustrializacao, alem das ac5es de recuperacao, 

preservacao ambiental e promocao da igualdade, principalmente na questao de genero e de 

geracao (MDA, 2003, p. 08). 

Quadro 1 - METAS I I PNRA 2003-206 
Meta 1 400.000 novas familias assentadas 
Meta2 500.000 familias com posses regularizadas 
Meta 3 130.000 familias beneficiadas pelo Credito Fundiario 
Meta 4 Recuperar a capacidade produtiva e a viabilidade economica dos atuais 

assentamentos 
Meta 5 Criar 2.075.00 novos postos permanentes de trabalho no setor 

reformado 
Meta 6 Implementar cadastramento georreferenciado do territorio nacional e 

regularizacao de 2,2 milhSes de imoveis rurais 
Meta 7 Reconhecer, demarcar e titular areas de comunidades quilombolas 
Meta 8 Garantir o reassentamento dos ocupantes nao indios de areas indigenas 
Meta 9 Promover a igualdade de genero na Reforma Agraria 
Meta 10 Garantir assistencia tecnica e extensao rural, capacitacao, credito e 

politicas de comercializacSo a todas aas familias das areas reformadas 
Meta 11 Universalizar o direito a educacao, a cultura e a seguridade social nas 

areas reformadas 
Fonte: Piano Nacional de Reforma Agraria (BRASIL, 2003). 

No que concerne aos assentamentos de reforma agraria, o govemo federal indica no 

referido documento a necessidade de acoes integradas e com enfoque no "desenvolvimento 

territorial sustentavel" para assegurar a qualidade dos assentamentos. 
s 

a omissao desta dimensao [desenvolvimento territorial sustentavel] nas 
politicas fundiarias adotadas ate hoje, com o predominio de assentamentos 
isolados e sem que fossem criadas as condicoes apropriadas para a producao 
e a comercializacao, explica a sua pouca efetividade e a geracao de um 

1UFC6/BIBL10TECA 
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passivo ambiental, produtivo e social. (...) mas, mesmo com essa omissao, a 
criacao dos assentamentos como novas unidades produtivas e de moradia 
promoveu transformacoes de ordem economica, politicas e social tanto na 
populacao beneficiaria como na regiao e nas instituicoes locais18 (BRASIL, 
2003, p.09). 

Propagando um "novo modelo de reforma agraria", neste Piano tem-se a inclusao das 

perspectivas da territorialidade19, da sustentabilidade e ainda da questao de genero, 

reafirmando os direitos sociais basicos nas areas da educacao, cultura, saude, assistencia e 

previdencia social. Ressalta-se a diferenca em relacao aos governos anteriores, no sentindo de 

atuar com especificidade nas areas de assentamentos ja criados visando "recuperar a 

capacidade produtiva e a viabilidade economica dos atuais assentamentos" (Brasil, 2003, 

p.3 8), tanto a partir da destinacao de creditos especificos, melhorias infra-estrururais e 

recuperacao do passivo ambiental, conforme exposto no Programa de Recuperacao dos 

Assentamentos (BRASIL, 2003)20. 

O U PNRA embora representasse sinal de um maior compromisso governamental com 

as demandas historicas dos trabalhadores rurais, o conjunto das intencoes do Governo Lula 

nao significou de fato a construcao de um novo projeto de reforma agraria brasileira. Como 

salienta CARVALHO (2005, p.l), 

tanto a elaboracao de anteprojeto do I Piano Nacional de Reforma Agraria da 
Nova Republica (I PNRA) em 1985 como a apresentacao da Proposta de 
PNRA para o Governo Lula em outubro de 2003, continham estrategias de 
acao para a concretizacao de mudancas da estrutura fundiaria brasileira, 
ainda que conservadoras, mas capazes de desencadearem, se implantadas, 
um ambiente favoravel a consecucao de uma reforma agraria de interesse 
popular. 

E interessante perceber que ambos os Pianos de Reforma Agraria foram postos na 

agenda do governo em contextos politicamente favoraveis, no entanto, pouco propicios para a 

operacionalizacao das metas e propostas. No primeiro, o contexto de abertura democratica e 

no segundo, as expectativas geradas com a recente eleicao de um governo, originalmente de 

Conferir pesquisa sistematizada na publicacao Impactos dos Assentamentos: um estudo sobre o meio rural 
brasileiro (UCA/NEAD, 2004). 
1 9 Posteriormente, mais precisamente depois de 2003, seria conceBida no ambito do Governo Lula, a politica de 
desenvolvimento territorial, sendo lan?ado em fevereiro de 2008 o programa interministerial "Territorios da 
Cidadania". 
2 0 Os demais programas sao: Novos Assentamentos, Cadastro de Terras e Regularizacao Fundiaria, Credito 
Fundiario, Promocao da Igualdade de Genero na Reforma Agraria, Titulacao e Apoio ao Etno-desenvolvimento 
de areas Remanescentes de Quilombos, Reassentamento de Ocupantes Nao indios de Areas Indigenas, Reserva 
Extrativista e Assentamento Florestal, Atingidos por Barragens e grandes obras de infra-estrutura e Populacoes 
Ribeirinhas. 
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esquerda. Porem, ambos os Pianos se assemelham tambem por terem se tornado apenas 

intencoes de mudancas, dadas as pressoes politicas contrarias a reforma agraria e ao modelo 

economico consolidado pelos mesmos Governos que propuseram tais estrategias. 

Tabela 5 - Relayao Metas e Beneficiarios Homologados por grande regiao 2003-2007 
Regioes Metas Beneficiarios 

Homologados 
(%) 

Desempenho 
Centro-oeste 110.962 71.802 64,7 
Norte 191.713 211.226 110,2 
Nordeste 185.825 137.351 73,9 
Sul 26.492 11.439 43,2 
Sudeste 44.947 17.136 38,1 
Brasil 559.939 448.954 80,2 

Fonte: INCRA. 2008. 

Segundo dados divulgados pelo INCRA, entre os anos de 2003 e 2007 foram 

homologadas 448.954 beneficiarios21, ou seja, 80,2% do cumprimento da meta, o que seria 

um numero expressivo para as demandas de desconcentracao da propriedade da terra no 

Brasil. No entanto, novamente os numeros sao questionados pelos movimentos sociais. Se 

considerarmos a desagregacao dos dados referentes ao assentamento de trabalhadores rurais22, 

apenas 163.191 novos trabalhadores rurais foram assentados durante este periodo, o 

equivalente a 36%. Os demais correspondent a regularizacao (25%), reordenacao (38%) e 

reassentamento (0,4%) fundiario (tabela 5). 

Tabela 6 - Rclacao Metas e Beneficiarios Homologados (familias) por Segmento 2003-2007 
Regioes Assentamentos 

Novos 
Regularizacao 

Fundiaria 
Reordenacao 

Fundiaria 
Reassentamento 

Fundiario 
Beneficiarios da 

Reforma Agraria 
(TOTAL) 

AMAZONIA 
LEGAL 

74.120 108.422 120.091 390 307.513 

NORTE 36.093 106.009 68.734 390 211.226 

NORDESTE 78.342 5.191 53.818 0 .137.351 

CENTRO-OESTE 34.602 1.944 35.256 0 71.802 

SUDESTE 9.162 150 7.015 809 17.136 

SUL 4.992 0 5.867 580 11.439 

BRASIL 163.191 113.294 170.690 1.779 448.954 

Fonte: INCRA. Balanco da Concentracao da Propriedade e da Refdrma Agraria, MST, 2008. 

2 1 Termo utilizado pelo INCRA para definir as pessoas (cada um representando uma familia) portadoras da 
concessao de uso da terra (lote) na criacao de um assentamento. 

2 Dados sistematizados pela assessoria do MST: "Balanco da Concentracao da Propriedade e da Reforma 
Agraria 1985-2007". (Documento interno para estudo, 2008). 
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Embora a proposicao e a suposta execu?ao das acoes previstas no I I PNRA resultem 

de um complexo jogo de forcas politicas (Estado, Governo, Movimentos Sociais, bancada 

ruralista), a politica agricola vigente de fortalecimento de areas extensivas de monoculturas, 

de abastecimento do mercado externo, de manutencao de grandes areas improdutivas tern 

rebatido as diretrizes expressas no referido Piano. 

Para DELGADO 2 3 (2008), o governo Lula prioriza o agronegocio em detrimento de 

uma politica de reforma agraria. 

Essa alianca [grandes industrias e grandes proprietaries latifundiarios] 
impede a grande reforma agraria, mesmo a residual que havia sido feita no 
primeiro mandato do governo Lula. Fica inviavel ate mesmo administrar os 
assentamentos existentes, porque as areas sao objetos de cobica da invasao 
do agronegocio, interessado em expandir cana, soja. Como o governo nao 
possui um projeto altemativo para trabalhar nessa perspectiva, o programa 
de assentamento fica refem de se transformar puramente de subsistencia. 

Para compreende um pouco melhor as distancias entre as intencoes descritas nos 

instrumentos e diretrizes estrategicas e operacionais da politica de assentamentos rurais, 

faremos a seguir uma sucinta exposicao dos "passos" para a criacao de um assentamento, do 

ponto de vista da regulacao estatal. 

1.2.1 A Acao Estatal e a Constituicao dos Assentamentos Rurais: da emissao de 
posse ao piano de recuperacao dos assentamentos 

Um assentamento rural e gestado no processo de luta social - hegemonicamente a 

partir das ocupacoes de terra - que reivindica determinadas propriedades rurais. Quando estas 

areas sao vistoriadas e decretadas areas de interesse para reforma agraria, prossegue o rito de 

desapropriacao ou compra do imovel. Em seguida, e criado oficialmente o projeto de 

assentamento, as familias acampadas sao cadastradas e oficializadas na "relacao de 

beneficiarios" - tornando-se assentadas - com a "emissao na posse", representando a 

concessao de uso da terra24. 

Os assentamentos rurais sao palco de estabelecimento de institui9oes, diretrizes e 

normatizacoes que intentam a construcao de um espaco social modelado com base nas 

referencias tanto da racionalidade burocratica estatal, quanto dos projetos politico-ideologicos 

dos agentes sociais vinculados a estes espacos. 

2 3 Economista, pesquisador aposentado do IPEA, participou da elaboracSo do I I Piano Nacional de Reforma 
Agraria, coordenado por Plinio de Arruda Sampaio, em 2003. 

Vale salientar que essas etapas podem durar meses ou anos. 
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A operacionaliza?ao das acoes estatais, executadas pelo LNCRA, para dar origem ao 

Projeto de Assentamento (P.A.) e concebida como 

(...) conjunto de acoes, em area destinada a reforma agraria, planejadas de 
natureza interdisciplinar e multisetorial integradas ao desenvolvimento 
territorial e regional, defmidas com base em diagnosticos precisos acerca do 
publico beneficiario e das areas a serem trabalhadas, orientadas para 
utilizacao racional dos espa9os fisicos e dos recursos naturais existentes, 
objetivando a implementa9ao dos sistemas de vivencia e produ9ao 
sustentaveis, na perspectiva do cumprimento da firmjab social da terra e da 
promo9ao economica, social e cultural do trabalhador rural e de seus 
familiares (INCRA, 2004). 

Segundo o INCRA (2004), a constitui9ao dos assentamentos rurais tem como 

pressuposto principal a articula9ao e integra9ao das politicas publicas na perspectiva do 

desenvolvimento territorial, e para a sua implementacao preve serves de assistencia tecnica, 

topografia e infra-estrutura basica (estradas, energia e agua). 

Posteriormente ao processo de luta social que gera a reivindica9ao de um imovel rural 

para fins de reforma agraria e a cria9ao oficial do "assentamento" pelo Estado que culmina na 

"imissao na posse" para os trabalhadores rurais, seguem-se novos procedimentos no campo da 

regula9§o institutional do INCRA na dimensao do planejamento do P.A. 

a) Inicialmente, e elaborado o Piano de Exploracao Anual (PEA) do 

assentamento j a reconhecido pelo Estado e tem como objetivo nortear a fase initial do 

Projeto de Assentamento no uso do recurso para instala9ao (chamado apoio initial ou 

"fomento"), na organiza9ao social e na produ9ao para autoconsumo. O PEA representa 

o momento initial na rela9ao com os instrumentos de planejamento da politica de 

assentamento, norteando a libera9ao dos primeiros recursos financeiros, como o apoio 

initial (fomento); 

b) Em seguida, e requerida a elabora9ao do Piano de Desenvolvimento do 

Assentamento (PDA) - criterio para a implementa9ao de servos e libera9ao de novos 

recursos para os assentamentos, como credito investimento, custeio e habita9ao. 

o PDA e o instrumento de planejamento dos Projetos de Assentamento 
voltado para o seu desenvolvimento sustentavel, segundo as suas dimensoes 
economica, social, cultural e ambiental. 0 PDA compreende todas as fases 
do processo, da instala9ao das familias nas areas do assentamento, passando 
pela participa9ao e capacita9ao das mesmas na constru9ao e elabora9ao deste 
Piano, estendendo-se ate a sua completa consolida9ao e emancipa9ao. 
Devera ser elaborado com a participa9ao dos beneficiarios e lideran9as 
locais, assessorados pelas equipes de ATES, fundado em diagnostico que 
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retrate a atual situa9ao do assentamento, em seus aspectos fisicos sociais, 
economicos, culturais e ambientais, objetivando posteriores mensuracoes 
qualitativas e quantitativas sobre a evolu9ao dos projetos de assentamento, 
atraves do monitoramento e avaliacao, com o uso de indicadores, onde seja 
possivel examinar o grau de interven?ao e a promocao dos orgaos 
governamentais e nao governamentais envolvidos no processo de reforma 
agraria. (BRASIL, 2004, p.29) 

As diretrizes para a elaboracao dos PDA's apresentam como um dos 

pressupostos para o processo de implantacao e desenvolvimento de projetos de 

assentamento, "articular e integrar as politicas publicas de assistencia tecnica, extensao 

rural, educa9ao, saude, cultura, eletrifica9ao rural, saneamento basico, necessarias ao 

desenvolvimento do projeto de assentamento" (INCRA, 2004). 

c) Piano de Recuperagao de Assentamentos - o PRA tem como alvo os 

assentamentos antigos25, criados nas gestoes de governo anteriores, que nao tenham 

sido elaborados os PDA ou em que nao foram implementadas as acoes e programas 

previstos naquele Piano (sera mais detalhado no segundo capitulo). 

Por conseguinte, o PRA se traduz num conjunto de acoes planejadas 
complementares ao PDA ou de reformula9§o ou substitui9ao deste, voltadas 
para garantir ao Projeto de Assentamento - PA o nivel desejado de 
desenvolvimento sustentavel, a curto e medio prazo, proporcionando 
crescimento da renda aos seus beneficiarios, gera9ao de empregos, aumento 
da produ9ao e melhores condi95es de vida e cidadania, atraves do 
atendimento de itens considerados basicos para esse fim, resultantes da 
intervemyao de politicas governamentais e de parcerias institucionais e 
privadas. (INCRA, 2008, p.27) 

Alem da dimensao institucional (um criterio para a libera9ao de recursos), estas 

etapas e a execu9§o destes instrumentos de planejamento previstos na constitui9ao dos 

assentamentos sao ressignificados pelos movimentos sociais do campo e entidades 

representativas de trabalhadores rurais assentados. Estes atores se apropriam destes 

parametros burocraticos, como podemos apreender no seguinte trecho de um subsidio 

metodologico do MST: 

[O PDA] trata-se de um instrumento metodologico para a organiza9ao dos 
assentamentos de reforma agraria. Por meio dele queremos consolidar 
referencias de assentamentos que impulsionem a organiza9ao da produ9ao 
fomecendo, aos camponeses, condi9oes de resistencia e supera9ao do 

Consideramos "assentamentos antigos" para uso desta pesquisa, nSo apenas pela contagem cronologica, mas 
com base no acesso a carteira basica de recursos e creditos destinados aos assentamentos (apoio inicial, fomento, 
creditos para habita9ao, investimentos, custeios, assistencia tecnica, infra-estrutura social, e outros). 
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modelo agricola dominante. Queremos construir um novo modelo de 
assentamento, entendendo-o [enjquanto processo continuo de participacao, 
organiza$ao, planejamento e avaliacao. No PDA estao colocados todas as 
dimensoes da vida humana, isto e, as dimensoes: socio-culturais, economicas 
e ambientais. (...) Nosso objetivo maior e construir uma nova referenda de 
assentamento, planejando e ordenando os diversos elementos relativos as 
atividades territoriais, ambientais, produtivas e socio-culturais deste, com 
fins a garantir sua viabilizacao e, consolidando mecanismos de producao e 
sociabiliza9ao de resistencia e superacao do modelo agricola dominante para 
o conjunto das familias. (MST, 2003, p.2). 

E importante considerar que neste campo de disputa ha um forte empenho dos 

movimentos sociais em demarcar sua posi9§o e se apropriar, a partir de um determinado 

referencial teorico-metodologico de elabora9§o destes instruments de planejamento, com o 

intuito de tomar parte dos processos de implementa9ao de assentamentos de suas bases, 

inseridos no campo da luta pela terra e pela reforma agraria26. 

1.3. OS ASSENTAMENTOS RURAIS DE REFORMA AGRARIA: CENARIOS E 
FIGURACOES DO DESENVOLVIMENTO 

Existe um acumulo de estudos e pesquisas sobre o meio rural, especialmente sobre os 

assentamentos e suas multidimensoes - sistema produtivo, organiza9§o politica, papel dos 

mediadores, genero, juventude, entre outros temas, e principalmente sobre a viabilidade social 

e economica destes espa90s sociais - configurando-os como campo de investiga9ao em 

processo de significativa expansao, principalmente no que concerne as especificidades das 

experiencias locals dos assentamentos de reforma agraria (MEDEIROS e et al, 1994; 

BERGAMASCO, 1997; MEDEIROS e LEITE, 1999; ARAUJO, 2000; SPAROVEK e 

FRANCA, 2005; NOGUEIRA e et al, 2007; e outros). 

Alguns destes estudos tem apontam fatores determinantes e condicionantes para o 

desenvolvimento das areas reformadas, tanto nos aspectos politicos e organizativos como nos 

aspectos sociais, ambientais e produtivos como: qualidade do solo, proximidade dos mercados 

consurnidos, acesso aos servicos sociais basicos, capacidade organizativa das familias, acesso 

a conhecimentos e a novas tecnologias, entre outros. 

Ha certa compreensao hegemonica em torno dos aspectos definidores do assentamento 

rural enquanto categoria de analise, considerando-o como um campo social de redoes de 

No caso do MST, chegou-se a elaborar uma proposta metodologica para a elabora9ao de PDA e PRA com o 
intuito de servir como um referencial na instrumentaliza9ao dos processos de planejamento para a organiza9ao 
social e produtiva dos assentamentos. Chegamos a participar de uma oficina nacional de "experimenta9ao" da 
referida metodologia, em julho de 2005, na cidade de Santo Amaro, Bahia. 
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forcas, campo de relacoes de poder e de atuacao de uma heterogeneidade de atores sociais. E 

que, apesar das dificuldades e dilemas no campo da reforma agraria, constituem um potential 

de fortalecimento da producao familiar e de melhorias das condicoes de vida das familias sem 

terra. 

Segundo DELGADO 2 7, os assentamentos estao num processo constante de luta contra 

a ofensiva neoliberal, representada pelo capital financeiro na agricultura e que e mediado pelo 

Estado, principalmente a partir da decada de 60 e 70, que passou por uma crise nos anos 90, 

mas foi retomado com sucesso a partir do ano 2000. No entanto, os assentamentos rurais 

existem enquanto projeto em potential, como projeto alternativo ao modelo do agronegocio, e 

portanto, e um dos grandes desafios dos movimentos sociais no campo da reforma agraria 

estabelecer um projeto de desenvolvimento para os assentamentos existentes, o que 

pressupoe, segundo ele, desenvolver a capacidade de produzir excedente economico. 

Reaflrma tambem a necessidade de uma forte intervencao piiblica (estatal?) para desenvolver 

esta potencialidade dos assentamentos, desde que "nao seja colonizadora da producao dos 

assentamentos". 

Analises realizadas a partir de diagnosticos puramente quantitativos que tendem a 

concluir pelo (in)sucesso dos assentamentos, nao dao conta das complexidades e 

especificidades que os caracterizam. Neste sentido, a pesquisa nacional do perfil dos 

assentamentos, que culminou na publicacao ja citada "A Qualidade dos Assentamentos de 

Reforma Agraria Brasileira" (SPAROVEK, 2003), sofreu fortes criticas pela enfase dada aos 
28 

aspectos quantitativos . 

FERRANTE e BARONE (s.d., p.3) tecem uma critica a nocao de "impacto" ou de 

"integracao" dos assentamentos no contexto local, dado que esta nocao coloca os 

assentamentos em posicao de extemalidade. Ao contrario, propoe uma analise da insercao dos 

assentamentos no desenvolvimento local como uma "trama de tensoes" (FERRANTE e 

BARONE, s.d., p.3). Essas tensoes derivam, portanto dos diferentes sentidos e nocoes dos 

distintos atores em relacao ao papel da agricultura familiar, dos assentamentos rurais, do 

desenvolvimento rural e local, e principalmente, dos projetos de Reforma Agraria 

Em palestra proferida no I I I Simposio sobre Reforma Agraria e Assentamentos Rurais, realizado em 
Araraquara entre os dias 18 e 10 de Junho de 2008. 
2 8 As principals sinteses deste debate critico estao organizadas no livro "Assentamentos em Debates" 
(SPAROVEK e FRANCA, 2005) com artigos de diversos especialistas nas areas de estado sobre os 
assentamentos rurais. Para CUNHA e GOMES (2005, p.42), "os resultados (...) refletem mais uma avaliacao da 
eficiencia da acSo governamental na implementa9ao de uma politica piiblica do que uma analise qualitativa dos 
projetos de assentamentos". 
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A Associacao Brasileira de Reforma Agraria no documento "Qual e a questao agraria 

atual?" (ABRA, 2007), desenvolve uma sucinta analise do processo historico da questao 

agraria no Brasil ao passo que tece uma critica a conducao da politica agricola e agraria no 

Governo Lula, principalmente nas tomadas de posicao frente ao "agronegocio", tornado por 

este governo como desencadeador/estimulador do desenvolvimento rural, pormenorizando a 

"emergencia de novas forcas produtivas no sistema agrario brasileiro" a partir dos 

assentamentos rurais no contexto da reforma agraria. 

Um dos argumentos centrais contido neste documento consiste na apresentacao de 

perspectivas e propostas para a potencializacao dos assentamentos rurais na producao 

agropecuaria brasileira, e principalmente, no fomento de um programa de reforma agraria29 e 

do desenvolvimento agrario que superem a situacao de "pauperizacao e exclusao dos 

trabalhadores e agricultures familiares dos frutos da modemizacao da agricultura", o que 

configura a questao agraria atual. Para a ABRA (2007, p. 1), 

o Estado precisa prover condicoes de igualdade de capacidades, para que os 
trabalhadores organizados constituam nos assentamentos da reforma agraria 
condicoes para desenvolvimento material, em bases ocupacionais, 
distributivas e ambientais substancialmente distintas do modelo agrario 
dominante. 

Como podemos notar em todo o texto, a ABRA credita aos assentamentos papel 

importante para o desenvolvimento rural brasileiro. Para tanto, propoe duas diretrizes 

consideradas fundamentals para o enfrentamento da questao agraria. Num primeiro piano, 

"aqdes para obtenqao e redistribuiqao de terras aos trabalhadores sem terra, demandantes 

por reforma agraria, em ritmo substancialmente mais forte que o verificado no ultimo 

quadrienio", e no segundo - mas nao dissociada da primeira linha de acao - a viabilizacao de 

"fomento tecnico-produtivo e comercial aos assentamentos de reforma agraria jd 

constituidos, de sorte a viabilizar seu desenvolvimento em bases de produtividade social 

distintas do modelo agrario convencional" (ABRA, 2007, p.2). 

Um dos principals pontos de criticas decorre da sobrevalorizacao do "agronegocio" na 

politica economica do governo Lula como promotor do "desenvolvimento rural" (ABRA, 

2007, p. 5). Concordamos que, "a politica agraria e necessariamente complexa", dada as 

2 9 Entendida como "um instrumento de alteracao da estrutura fundiaria e distribuicao de riqueza", priorizando a 
"obtencao e redistribuicao de terras para atendimento de demanda social por reforma agraria, segundo criterios 
que viabilizem ganhos de produtividade", bem como a "adocao de um conjunto de politica de fomento tecnico-
economico e comercial dos assentamentos ja constituidos suscetiveis de elevar a produtividade do trabalho e 
gerar excedentes monetarios" (ABRA, 2007:7-8). 
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diferencas regionais em nossa sociedade e que envolve nao tao somente questoes fundiarias, 

de acesso a terra, mas de similar importancia o uso rational dos recursos naturais, as relacoes 

de trabalho no campo, bem como o acesso as politicas sociais e agricolas. Por isso, os 

assentamentos devem se constituir "como espaco de planejamento" tanto dos acessos 

necessarios aos servicos sociais basicos pela populacao assentada, quanto das formas de 

explora9ao economica das familias viabilizadas pelos recursos crediticios, assistencia tecnica, 

infra-estrutura social e produtiva (ABRA, 2007, p.6). 

Dois desafios apresentam-se como cruciais para o desenvolvimento dos assentamentos 

rurais enquanto processo de longo prazo: a questao da "produtividade social do trabalho" e de 

cria9§o de perspective de trabalho para empregar a for9a de trabalho atual e as geracoes 

futuras (filhos de assentados), criando um "horizonte intergeracional a reprodu9ao do 

sistema"; visto que, 

o desafio de elevar a produtividade do trabalho no assentamento nao e 
trivial, nem pode ser respondido por pura a9ao individual no espa90 
mercantil. Se nao houver aumento de produtividade, dificilmente o agricultor 
assentado sera capaz de produzir excedentes monetarios, que propiciem 
condi9oes de escapar de uma economia de subsistencia (na qual o assentado 
nao produz excedente monetario, quando confronta o seu valor de produ9So 
e os custos de produ9§o e manuten9ao familiar (...) 
[No entanto], 
o paradigma de produtividade, que e pressuposto ao desenvolvimento do 
assentamento, nao se alcana por gera9ao espontanea, indu9§o do mercado, 
iniciativa individual etc.Requer planejamento a partir do espa9o publico. 
(ABRA, 2007, p. 11). 

Um programa de fomento tecnico-produtivo e comercial requer no ambito de seu 

planejamento direcionado ao desenvolvimento dos assentamentos, pelo menos sete passos 

(ABRA, 2007, pp.11-12): 

1. Cria9§o de areas reformadas com acesso a recursos naturais e de boa fertilidade; 

2. Defini9ao ou organiza9ao de zonas integradas de assentamentos de reforma 

agraria, visando "ganhos de escala"; 

3. Realiza9ao de "planejamento integrado do uso sustentavel dos recursos naturais e 

da matriz tecnico-produtiva"; 

4. Estabelecimento de "um programa especifico de inova9§o tecnica" para aumento 

da produtividade dos assentamentos", atraves do sistema EMBRAPA; 

5. Politica de garantia de comercializa9ao da produ9§o dos assentamentos; 
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6. Configuracao do sistema crediticio - PRONAF - em consonancia com a matriz 

tecnico-produtiva e ambiental das unidades de producao nos assentamentos; 

7. Garantia de acesso aos direitos sociais universais no territorio do assentamento. 

Segundo a ABRA (2007, p. 13), a constituicao de um programa para o 

desenvolvimento dos assentamentos requer ainda o estabelecimento de um novo arranjo 

institutional no ambito da administracao publica federal. A nosso ver, acrescenta-se ainda a 

necessidade de uma "concertacao" tambem com os orgaos municipais e estaduais, dado que 

uma redefinicao coerente da politica de reforma agraria pressupoe a inse^ao destes espa90S 

rurais na dinamica local e regional. 

1.4 OS ASSENTAMENTOS RURAIS E O MOVTMENTO DOS TRABALHADORES 
RURAIS SEM TERRA 

Desde a sua genese, os assentamentos rurais se inserem num contexto politico de 

conflitos de interesses, de estrategias e de concep9oes politico-ideologicas no ceme da 

reforma agraria Isto porque se refletem neste processo as contradi96es proprias da sociedade 

de classes, situa9ao esta que traz implica9oes significativas na execu9ao de politicas e 

programas governamentais para o "desenvolvimento" e a "consolida9ao" dos 

assentamentos30, ou seja, para a viabiliza9ao das concb^oes necessarias de forma que estes 

possam cumprir a sua fun9ao social. 

No ambito do MST 3 1, os assentamentos constituent resultado da luta social, 

culminando no estabelecimento de um novo territorio, novas relacoes sociais de produ9ao e 

que, embora seja um territorio conquistado, se configura ainda enquanto um territorio em 

disputa Os assentamentos tem duas dimensoes de seu desenvolvimento fundamentals: Uma 

que esta relacionada a luta politica reivindicatoria - as politicas publicas, e outra que esta 

relacionada ao controle politico pelas familias assentadas - as estrategias e formas 

organizativas do assentamento (parcelamento, as moradias, organizacao da produ9ao, 

organiza9§o social). 

A politica de assentamentos rurais tem um carater dinamico e sequential, pois, a a9&o 

concreta de "assentar" as familias sem terra ou seja a constitui9ao de um novo espa90 social 

3 0 As expressoes "desenvolvimento" e "consolidacao" tanto estao presentes nos discursos dos programas 
governamentais quanta nos discursos dos movimentos sociais do campo. Para nos, ambas conceitaac5es carecem 
de uma melhor definicao de seus significados no contexto das politicas do Estado e dos proprios movimentos 
sociais. 
3 1 Como observados nas palestras durante o Seminario Nacional do Programa de Formacao para a Cooperacao 
Agricola e OTganiza92o dos Assentamentos do MST, S3o Mateus, 2008. 



60 

ja demanda consequentemente a necessidade de novas, especificas e continuas a9oes do 

Estado e dos proprios movimentos sociais para a garantia da viabilidade social e produtiva do 

assentamento rural. O Estado e entao chamado a prover as politicas publicas necessarias para 

garantir o acesso das familias assentadas aos servicos basicos como a garantia de infra-

estruturas social e produtiva para as areas "reformadas", servicos estes previstos nas diretrizes 

politicas do Governo Federal32 e reivindicados pelos movimentos sociais33. 

Entre os movimentos que desencadearam um novo contexto no processo da luta pela 

terra, destaca-se a experiencia do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

que, a partir dos anos 80, estabeleceu as ocupacoes de terras como a principal estrategia de 

luta politica frente ao Estado, fonpando-o a manter em sua agenda politica a pauta da reforma 

agraria no pais. E em decorrencia da resistencia dos sem-terra nas ocupa9oes de latifundios, 

foram sendo conquistadas areas onde se instaurariam novos processos sociais, novos 

territorios de resistencia - os assentamentos. 

A partir dos anos 80 e 90, os assentamentos rurais vao demarcando o processo de 

"espacializa9ao e territorializa9ao" do MST em diferentes estados brasileiros (FERNANDES, 

1994). A conquista dos assentamentos tanto redimensionou a luta pela terra, como redefiniu o 

papel do proprio Movimento, implicando na necessidade de novas lutas e conquistas no 

campo politico e economico. 

Por entender que o assentamento e um espa90 em constante mudan9a, e portanto, que 

requer novas leituras da realidade, o MST tem desenvolvido em distintos momentos historicos 

diretrizes politicas para o desenvolvimento dos assentamentos a ele vinculados, no intuito de 

agir adequadamente frente a realidade e as novas demandas colocadas34, ou seja, o 

Movimento redefine processualmente sua concep9ao quanto ao papel dos assentamentos, as 

formas e diretrizes para seu desenvolvimento. Expressam tambem a correla9ao de for9as entre 

os interesses relativos ao segmento da agricultura familiar e os interesses do grande capital na 

agricultura, na rela9ao com o Estado e com os proprios assentados. 

Para o MST, a situa9ao atual de precariedade dos assentamentos rurais e reflexo de um 

conjunto de politicas desarticuladas govemamentalmente, "fruto de a9oes pontuais, 

descoordenadas e deslocadas em rela9ao ao tempo" (MST,s.d.). Todavia, parece ficar 

As principals concepcoes e diretrizes politicas do atual governo para a reforma agraria podem ser conferidas 
no II Piano Nacional de Reforma Agraria: paz, producao e qualidade de vida no meio rural. Brasilia: BRASIL, 
2003. 
3 3 Cf. MST (1999;2005;2006a;2006b;2007;2008). 

Cf. PublicacSes e documentos para discussao interna que expressam a evoluc3o das concepcoes e diretrizes do 
Movimento para o desenvolvimento dos assentamentos (MST, 1998;1999;2000;2006a;2006b;2007;2008). 
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evidente que as condicoes necessarias para o desenvolvimento dos assentamentos sao 

determinadas apenas pelo conjunto de acoes e politicas governamentais e de Estado, sendo 

necessario um longo processo de organizacao e de disputa de projetos socio-economicos na 

sociedade brasileira. E, portanto, afirma que 

esta correlacao de forcas desfavoravel [sem terra e latifundio] explica em 
boa medida o baixo desenvolvimento produtivo e social dos assentamentos. 
Foi este impasse da luta social que restringiu o acesso dos assentados aos 
meios de trabalho e de produ5ao que permitisse um melhor desenvolvimento 
economico das familias. Bern como, foram estas condi?6es de bloqueio ao 
avanco da reforma agraria que dificultaram o acesso pelas familias 
assentadas, a infra-estrutura social como escola, posto de saiide, moradia 
digna, etc, rebaixando as condicoes para o desenvolvimento de uma nova 
culture e de uma nova forma de fazer a vida" (MST, 2006b, p. 8). 

Os assentamentos devem se constituir especialmente enquanto lugar de trabalho e 

producao, visto que, "se o trabalho e condicao basica para o desenvolvimento do ser social e 

da sociedade humana, a cooperacao produtiva e a base para o aumento da produtividade deste 

trabalho e a condicao para o avanco das forcas produtivas sociais" (MST, 2006b, p.6). O MST 

se coloca o desafio de construir novos arranjos sociais e economicas no intuito de alinhar o 

assentamento ao seu projeto politico-ideologico, disputando inclusive com o Estado as formas 

de organizacao, de usos dos recursos, de objetivacao das politicas publicas. 

Analisando as praticas e discursos do MST no sentido da modelacao da vivencia nos 

assentamentos rurais e das concepcoes de mundo dos assentados, CAUME (2006) analisa 

que, 

discursos articulados a tecnicas e fonnas de intervencao material que, em sua 
positividade, visam nao apenas direcionar e enquadrar as formas de 
organizacao e estruturacao do assentamento (espacial, produtiva, politica, 
etc.), mas tambem construir subjetividades de homens e mulheres que ali 
vivem e se relacionam, conformando determinadas sociabilidades e 
especificos modos de pensar, agir e sentir. (CAUME, 2006, p. 51) 

A proposicao de arranjos organizativos - divisao espacial, localizacao das habita9oes e 

lotes de produfao, formas de organizafao do trabalho, instancias politicas intemas 

deliberativas - e recorrente na trajetoria das formulacoes teorico-fdosoficas do MST, 

enquanto organizafao social que intervem no processo de configuracao interna dos 

assentamentos. Parte-se do pressuposto da dialetica marxista de que "o meio influi 

diretamente na forma como as pessoas interpretam o mundo e constroem sua compreensao" 
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(MST, 1999, p.2), e portanto, "mudar a existencia" concorre para "mudar a consciencia" 

(MST, 2006b). 

A "cooperacao"35 e umas das linhas politicas que tem sido retomada atualmente no 

debate interno do Movimento, por considerar a coopera9ao como um elemento estrategico 

para o desenvolvimento dos assentamentos, estimulando um processo de trabalho socialmente 

dividido. 

as novas formas de assentamento devem estimular a convivencia social, o 
desenvolvimento cultural, e a coopera?ao entre as familias assentadas (...). 
Deve ainda possibilitar e estimular a preservacao ambiental, a produ?ao 
organica e agroecologica, a recupera9ao do passivo ambiental, e a gera9ao, 
enfim de condi9oes para um desenvolvimento sustentavel (MST, 2006, p.7). 

As conch^oes para o desenvolvimento desejado dos assentamentos passam por: 

mudanqa no modelo tecnologico e produtivo, construqao de novas formas de assentamento 

rural, elevaqao do nivel politico e cultural dos assentados, qualificaqao do trabalho de apoio 

tecnico aos assentamentos, desenvolvimento da cooperaqdo agricola em novos patamares e 

novos formatos, alem de questoes especificamente internas ao Movimento - organicidade do 

Setor de Produqdo e do conjunto do MST nos assentamentos (MST, 2006b). 

1.4.1. As linhas politicas/estrategicas do MST para a organizacao social e 
produtiva dos assentamentos rurais 

Aproximando-se do seu vigesimo quinto ano de existencia, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra tem debatido internamente e construido diretrizes internas 

para o desenvolvimento dos assentamentos, bem como para pieitear junto ao governo federal 

novas diretrizes governamentais para a politica de implanta9ao e desenvolvimento dos 

assentamentos de reforma agraria no Brasil. 

O tema da "emancipa9ao" nao e novo no debate sobre o futuro (e principalmente, 

sobre o presente) dos assentamentos e e alvo de distintas percep9oes, entendimentos e criticas. 

Durante o primeiro mandato do governo de FHC, o MDA anunciara uma campanha nacional 

para a "emancipa9ao" de familias assentadas. Os beneficiarios eram considerados aptos a 

receber o titulo da terra quando o assentamento apresentava a demarcaqao do perimetro e dos 

Nao so nas formas de trabalho agricola, mas tambem em outras situafoes da vida cotidiana no assentamento, 
ampliando a concepcao da cooperacao. 
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lotes, a existencia de vias de acesso (estradas e pontes), o recebimento de um teto do credito 

do PROCERA e o recebimento do credito implantagdo. 

Neste mesmo periodo, o MST promoveu um amplo processo de discussao em todos 

os niveis e instancias do Movimento sobre a proposta e o discurso da "emancipacao" do 

governo, culminando em fevereiro de 1998, durante o LX Encontro Nacional do MST, na 

aprovacao de uma resolucao contra o processo de emancipacao deflagrado pelo Governo na 

epoca, orientando as familias assentadas da base do MST a nao aderirem aquela proposta de 

emancipafao36. 

O MST criticava, ja naquele periodo, a negligencia do Estado perante as demandas 

de infra-estrutura e servicos sociais basicos como escola, posto de saude, energia eletrica, 

agua, condicoes para a insercao nos mercados locals e construcao de altemativas para a 

geracao de renda dos beneficiarios, a partir do trabalho na agricultura. 

Para este movimento, a emancipacao resumia-se a entrega definitiva do titulo da terra 

para os assentados, o que significava na pratica a retirada do assentado da tutela do Estado, 

dos recursos outrora disponibilizados, principalmente, dos recursos financeiros atraves do 

INCRA. 

Essa questao traz outro elemento que requer maior atencao e analise das possiveis 

conseqiiencias. Ainda que o trabalhador/a rural "emancipado" possa acessar as politicas 

publicas como PRONAF, previdencia rural, assistencia tecnica, entre outras, ha uma mudanca 

significativa na relacao entre este trabalhador/a e o Estado, podendo acarretar na fragilizacao 

de sua representatividade politica de "sem terra" e na fragilizacao de seu poder de negociacao 

frente ao Estado. 

A partir da analise de instrumentos da administracao piiblica que regem a 

operacionalizacao da politica de assentamentos rurais, dita de reforma agraria, podemos 

apreender o quanto estao distante as acoes que de fato sao implementadas nos assentamentos 

daqueles a que se propoem os programas governamentais. 

A determinacao de fases e estagios de desenvolvimento nas diretrizes que orientam a 

operacionalizacao da politica de assentamentos, a nosso ver, caminha no sentido contrario ao 

entendimento do desenvolvimento dos assentamentos como processo, e principalmente como 

processos heterogeneos entre os inumeros assentamentos. Pois, o processo social de 

desenvolvimento de assentamentos rurais - nao deve ser confundido - conforme ressalta 

ELIAS (2006, p. 154) a despeito das formacoes sociais do Estado e nacoes - com processo de 

3 6 Neste periodo o MST lancou nacionalmente a cartilha "A Emancipacao dos Assentamentos: os direitos e os 
cuidados que os assentados devem ter" para estudos locais. Cf. CONCRAB, 1998a. 
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"evolucao", como parece considerar a normatizacao burocratica do Estado que pre-estabelece 

"fase de implantacao, desenvolvimento, consolidacao e emancipacao". 

Logo, o desenvolvimento de um assentamento rural nao e regido por uma seqiiencia 

uniforme de "fases", mas resultante da rela?ao de for?a e interacoes num campo de disputas 

por posicoes de poder, por consolidacao de determinados projetos politicos e economicos, 

tanto por atores internos quanto extemos ao territorio do assentamento. 

"Desenvolvimento" nao deve ser considerado um estagio final, pois isto implicaria 

um sentido estatico, desconsiderando a dinamica processual da sociedade e das configuracoes 

deste espaco social - o assentamento. Desenvolvimento trata-se, portanto, de "movimento 

continuo" (ELIAS, 2006, p. 155). 

Durante a Jornada Nacional de Lutas do MST 3 7 de 2008, foi pautada nas rodadas de 

negociacao com diversos setores do Estado e do governo, a Proposta de Novo Credito para a 

Reforma Agraria, que abarca nao somente a questao financeira, mas propoe uma politica de 

desenvolvimento socio-economico para os assentamentos. Segundo a qual, 

Essa politica nao se centra apenas no credito e sim num conjunto de politicas 
de Estado que passa de fato a enfrentar os problemas estruturais dos 
assentamentos, reduzindo o efeito das distorcoes de mercado, apontando um 
rumo de melhoria das condicoes de vida das familias (MST, 2008b, p. 1). 

Considerando que os assentados representam hoje 20% do total de pequenos 

agricultores no pais, esse "novo credito" visa: a insercao produtiva dos trabalhadores rurais 

sem terra associado a melhoria das condicoes sociais e economicas das familias assentadas; 

aumento dos investimentos financeiros subsidiados; condicoes para a producao geradora de 

excedentes economicos e integrada ao mercado atraves de formas organizativas associativas; 

subsidios para a garantia da infra-estrutura social e produtiva Vale destacar que essas 

propostas tanto devem ser destinadas aos assentamentos novos quanto aos antigos. 

A proposta do Novo Credito apresentada pelo MST pressupoe dois niveis de 

desenvolvimento. No primeiro, as acoes estatais centram-se na "estruturacao de uma rede de 

servicos e infra-estruturas publicas de apoio social e produtivo" de forma a prover as 

condicoes para a geracao dos excedentes economicos, quando entao o assentamento atingira o 

segundo momento, "se inserindo no mercado e acessando creditos bancarios, porem com 

A Jornada nacional de lutas e realizada anualmente no mes de abril, em memoria do assassinate de 19 
trabalhadores rurais sem-terra em Eldorado dos Carajas, Para, no dia 17 de Abril de 1996. 
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subsidio a equalizacao de taxas de juros e continuidade das politicas agricolas de suporte" 

(MST, 2008b, p.3). Considera que, 

dar nova qualidade para os assentamentos, tanto no conteudo como na forma 
e uma condicao importante para continuarmos na luta e em defesa de um 
projeto de reforma agraria que nao resolva apenas os problemas imediatos 
das familias, mas faca parte de um projeto de mudanca mais profunda na 
sociedade" (MST, 2008b, p.2). 

Embora o MST tenha a conviccao da importancia da acao estatal na implementacao de 

politicas publicas que viabilizem os assentamentos rurais, o Movimento considera tambem o 

seu papel na construcao social dos assentamentos rurais, enquanto territorios que representem 

acumulo de forca para a luta politica no campo da reforma agraria, baseado no movimento 

dialetico da historia, o qual tem ensejado no debate atual a necessidade de reorientar suas 

politicas e diretrizes para conduzir o processo de desenvolvimento dos assentamentos rurais, 

principalmente no que diz respeito a "recuperar a capacidade organizativa do assentamento" 

(MST, 2008a, p.2). 
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CAPITULO II 
SENTIDOS E NOCOES DA "RECUPERACAO" DE ASSENTAMENTOS 

No primeiro mandato do Governo Lula, logo no primeiro ano, traz a "inovacao" de 

propor, quase 20 anos depois, um arcabouco de diretrizes especificas para a politica de 

reforma agraria no Brasil. Podemos considerar que a perspectiva da "recuperacao" dos 

assentamentos e um dos poucos, mas significativos avancos do U PNRA, apontando para a 

reorientacao das acoes governamentais no sentido de potencializar as capacidades 

organizativas e produtivas dos assentamentos rurais existentes. 

No entanto, os acontecimentos seguintes evidenciam a continuidade na trajetoria da 

formacao social brasileira de uma dinamica que distancia a politica idealizada da politica 

executada. A "reforma agraria" e operacionalizada com medidas paliativas em resposta as 

pressoes sociais, distantes de promoverem a democratizacao do acesso a terra, reduzida a uma 

deficiente politica de criacao de assentamentos nos focos de conflito, dissociado de uma 

politica nacional de desenvolvimento no campo. 

No decurso de nossos estudos, percebemos tambem que a perspectiva da 

"recuperacao" esta diretamente associada aos discursos da "qualificacao" dos assentamentos 

de reforma agraria, constantemente propagandeadas pelo Governo Lula, conjecturando para a 

recuperacao do passivo social, economico e ambiental dos assentamentos criados nos 

governos anteriores. 

Abordaremos neste capitulo, os pressupostos do programa de recuperacao dos 

assentamentos e as medidas operacionais que lhe sao derivadas, enquanto mais uma estrategia 

para o desenvolvimento dos assentamentos, prevista no discurso institutional do Estado; em 

seguida, apresentaremos um quadro geral das demandas por "recuperacao" dos assentamentos 

em Alagoas; e por fim, versaremos sobre as consideracoes dos principals agentes envolvidos a 

proposito das acoes que pretendem a "recuperacao" e dos discursos que priorizam a 

"qualificacao" dos assentamentos no atual governo. 
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2.1 O PROGRAMA DE RECUPERACAO DE ASSENTAMENTOS NO GOVERNO 
LULA: O DISCURSO DA "QUALIFICACAO" 

Na primeira gestao do Governo Lula, o Ministerio de Desenvolvimento Agrario 

(MDA) lancou o II Piano Nacional de Reforma Agraria (PNRA) (BRASIL, 2003), apontando 

para a necessidade de acoes integradas e com enfoque no "desenvolvimento territorial 

sustentavel" para assegurar a qualidade dos assentamentos. Apresenta como uma de suas 

metas "recuperar a capacidade produtiva e a viabilidade economica dos atuais 

assentamentos ". 

Nesta perspectiva, o I I PNRA estabelece o Programa de Recuperaqdo dos Atuais 

Assentamentos e o identifica entre as diretrizes e estrategias politicas consideradas prioritarias 

nas acoes governamentais, para o qual a recuperacao dos assentamentos tem como objenvo 

"fazer dos assentamentos espacos de producao e qualidade de vida integrados ao 

desenvolvimento territorial" (BRASIL, 2003, p. 15). 

As acoes previstas para implementacao nos assentamentos existentes buscam se 

diferenciar das politicas estatais anteriores que se caracterizaram pelos seguintes aspectos: 

desapropriacoes isoladas espacialmente, ausencia de politicas de garantia de infra-estrutura 

basica e de assistencia tecnica, desvinculacao dos assentamentos de projetos produtivos e 

secundarizacao de segmentos sociais, como os indigenas, os quilombolas e as mulheres. 

Assim, afirmam que "esta situacao demonstra a urgencia de reorientacao das politicas para 

recuperar os assentamentos e abrir novos horizontes a populacao beneficiaria" (BRASIL, 

2003, p. 15). 

A infra-estrutura social e produtiva (precariedade ou ausencia) e um dos principals 

problemas que impedem a estruturacao socioeconornica dos assentamentos rurais no Brasil, 

bem como o nao acesso ou acesso precarizado aos servicos sociais basicos como educacao e 

saude. 
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Grafico 2 - Relacao familias assentadas e infraestruturas executadas no Governo FHC 
(J995-2002) 

592.141 

Famil ias Agua Eletr if icacao Estradas 

Assentadas Rural 

Fonte: Assessoria de Comunicacao do INCRA. 

Tabela 7 - Familias Assentadas e Infraestruturas Executadas (unidades) 

Familias Assentadas 592.141 
Acude 1.261 
Poco 1.919 
Ponte 55 
Centro Comunitario 522 
Escola 278 
Eletrificacao Rural (km) 17.985 
Estradas (km) 31.737 
Fonte: Assessoria de Comunicacab do INCRA. 

Os dados acima sao ilustrativos das dissonancias entre o numero de familias 

assentadas e os services infra-estruturais nas duas gestoes do Presidente da Republica, 

Fernando Henrique Cardoso. Mesmo considerando as criticas que questionam os numeros de 

assentamentos de familias divulgados por aquele governo, com os dados apresentados pelos 

movimentos sociais e pesquisadores, e inegavel o aumento expressivo de familias assentadas 

no periodo 1995-2002. No entanto, este avanco quantitative nao se traduziu na qualidade dos 

servicos, quantidade de recursos e desenvolvimento social dos assentamentos. Esta situacao 

exemplifica a observacao presente no trabalho de DAVID CAUME: 

(...) ainda que em sua formulacao a 'politica de assentamento' projete uma 
acao articulada e entrosada entre os diferentes orgaos estatais envolvidos na 
materializacao do assentamento idealizado, na pratica as divergencias e os 
descompassos ganham visibihdade. (CAUME, 2006, p.48-49). 
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O Programa de Recuperacao de Assentamentos tem como alvo prioritario os 

assentamentos rurais antigos, criados em gestoes anteriores ao atual governo Lula, que 

apresentarn carencias de servicos basicos - principalmente de infra-estrutura basica - e que, 

portanto, sao demandantes da "reorientacao" das acoes do Estado. 

Na concepcao do Programa, a recuperacao implica basicamente na viabilizacao da 

infra-estrutura do assentamento, manutencao de assistencia tecnica, liberacao de creditos para 

a producao e a garantia de politicas publicas de acesso a saude e educacao para as familias 

assentadas nos assentamentos antigos e que nao apresentarn condicoes adequadas e de 

qualidade de vida (INCRA, 2004). Alem da viabilizacao de contratos especificos para custeio 

produtivo e apoio a comercializacao, para recuperar as capacidades produtivas dos 

assentamentos, tornando-os economicamente viaveis e, principalmente, possibilitando novas 

estrategias e condicoes de vida com qualidade para as familias assentadas. 

Medidas recentes no ambito dos financiamentos para assentamentos - fruto de 

reivindicacoes antigas e de intensas negociacoes entre setores do governo e representantes dos 

assentados - estabeleceram condicoes que beneficiam especialmente os assentados que 

contrairam dividas do PROCERA38. Por conseguinte, na normatizacao da linha de Credito 

lnstalaqdo destinadas aos assentamentos (INCRA, 2009), entre outras modalidades para os 

novos assentamentos, estao previstas : 

a. Recuperacao/Materiais de Construcao - compra de materials de construcoes para 
reforma ou ampliacao das casas ate R$5.000,00: "se destina a recuperacao das 
unidades habitacionais nos Projetos de Assentamento que, apos constatacao por meio de 
laudo tecnico, apresentem necessidade de reforma e/ou ampliacao"; 

b. Reabilitacao de Credito Producao - ate R$6.000,00: "se destina a recuperacao da 
capacidade de acesso a novos creditos, possibilitando a quitacao de financiamentos 
contraidos no ambito do Programa Especial de Credito para Reforma Agraria -
PROCERA"; 

c. Credito Ambiental - R$2.400,00 em 12 parcelas iguais: "se destina a financiar o 
plantio de arvores e a realizacao dos tratos culturais, durante dois anos, a partir da 
instalacao de sistema agroflorestal - SAF, necessaria a restauracao ambiental da area de 
reserva legal dos assentamentos". (INCRA, 2009). 

Estas sao as principals medidas especificas para a recuperacao dos assentamentos, e 

como podemos observar, sao importante, mais ainda pontuais. Porem, embora a modalidade 

3 8 "Renegociacao de divida do Procera possibilita novo acesso a creditos rurais". Sexta-feira, 16 de Marco de 
2007. 
3 9 Passiveis de ser acessadas apenas pelos assentados que renegociaram anteriormente suas dividas do 
PROCERA e que nao foram incluidos da Divida Ativa da Uniao. 
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reabilitacao de credito, em termos gerais, implique em contrair uma divida para saldar outra, 

eximindo\tirando o assentamento da situacao de inadimplente perante as instituicoes 

financeiras, permite-lhe acessar novos recursos. Dada a importancia do credito no processo 

produtivo, na antecipacao de capital para aumentar a produtividade do trabalho, bem como 

para a geracao de renda - fator determinante para o desenvolvimento social das familias 

assentadas. 

Estas sao as principals medidas especificas para a recuperacao dos assentamentos, e 

como podemos observar, sao importantes para reabilitar os assentados perante as instituicoes 

financeiras, dado a importancia do credito como antecipacao de capital no processo produtivo, 

mas ainda pontuais. 

A necessidade de medidas do governo para sanar a situacao de inadimplencia bancaria 

dos assentados estava presente na pauta de reivindicacao nacional dos movimentos sociais do 

campo, mas so recentemente foi consensuada entre os atores a modalidade "credito-

habilitacao" apenas para os devedores do PROCERA que ja providenciaram a renegociacao 

de suas dividas. Sobre este contexto, o MST comenta que: 

Temos milhares de familias imobilizadas, do ponto de vista de poder acessar 
um credito que possibilitasse investimentos novos, etc. Essa era uma 
proposta nossa, nao exatamente do credito-reabilitacao, mas a renegociacao. 
O credito surge como uma demanda de renegociacao das dividas. (D.N.S., 
dirigente nacional do MST, coordenacao nacional do SPCMA). 

Porem, esta "reabilitacao" para contrair novos recursos crediticios pode incorrer em 

riscos de se transformar em futuras novas dividas. Se a politica de fmanciamento agricola 

continuar na logica individualista e indutora aos pacotes tecnologicos da agricultura 

capitalista que conforma o PRONAF, sem assistencia tecnica continuada e de qualidade (que 

associe pesquisa e extensao direcionadas a agricultura camponesa), sem apoios significativos 

para a agregacao de valor atraves de beneficiamentos da producao (como a partir de 

agroindustrias), provavelmente as situacoes de "endividamento", certo ou tarde, se repetirao. 

Fatores que se associam tambem a iniciativas de organizacao interna do assentamento -

atraves de suas associates, cooperativas, entidades de apoio, movimentos sociais - para 

reconfiguracao produtiva do assentamento potencializada com o acesso as politicas publicas. 

Em relacao a esta modalidade, dirigentes do MST reafirmam a importancia deste 
credito, mas ressalta que: 
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A nossa proposta de credito carece de coisas anteriores ao momento do 
credito bancario, e sao na grande maioria questoes referentes a estrutura, 
como recuperacao de solos, estradas, infra-estruturas, agroindustria, etc. Sem 
que estas condicoes sejam pensadas e garantidas, nao havera como o credito 
bancario vir a viabilizar de fato as familias. (D.N.S., direcdo nacional do 
MST, coordenacao nacional do SPCMA). 

Em tese, a execucao das acoes para recuperacao sera orientada pela elaboracao dos 

Pianos de Recuperagdo de Assentamentos (PRA). Seguindo um roteiro minimo, o PRA 

(semelhante ao PDA) requer um diagnostico socioeconomico e ambiental do assentamento e 

de seu entorno, incluindo uma caracterizacao geral das familias assentadas, e ainda, um piano 

de acao para o desenvolvimento sustentavel do assentamento, aliando o diagnostico as 

potenci alidades locals e regionais identificadas, propondo acoes necessarias para suprir as 

lacunas dos processos anteriores de implementacao das politicas publicas, que condicionam o 

desenvolvimento e a consolidacao destes assentamentos (INCRA, 2004). 

Os PRAs sao elaborados por entidades juridicas (cooperativas, associacoes e 

Universidades) vinculadas ao INCRA (superintendencia regional), atraves de convenio, para a 

execucao dos servicos de Assistencia Tecnica Social e Ambiental (Programa ATES) para 

areas de assentamentos rurais, que tem como parte de suas incumbencias a elaboracao de 

instrumentos de planejamento. 

O Piano de Recuperacao do Assentamento - PRA visa garantir que o Projeto 
de Assentamento atinja o nivel desejado de desenvolvimento sustentavel, 
proporcionando crescimento de renda de seus beneficiarios, geracao de 
empregos, aumento da producao e das condicoes de cidadania, atraves do 
atendimento de itens considerados basicos para esse fim, resultantes da 
intervencao de politicas governamentais e de parcerias institucionais e 
privadas. (...). 0 PRA devera contemplar os projetos de assentamento que ja 
possuem o Piano de Desenvolvimento em andamento (PDA), que balizara o 
planejamento das acoes voltadas para a consolidacao do projeto, bem como 
os projetos mais antigos, que nao foram contemplados com o PDA e que 
deverao ter seu estagio de desenvolvimento avaliado, visando a sua 
recuperacao economica, produtiva, social e sua consolidacao. (INCRA, 
2004). 

Em documento oficial do INCRA datado de 2004, encontramos as definicoes do 

perfil do assentamento demandante por recuperacao mais precisas, bem como indica as 

orientacoes operacionais para a elaboracao de um PRA. Nele encontramos a seguinte 

explicacao: 
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o Piano de Recuperacao do Assentamento - PRA e uma modalidade de 
intervencao orientada para os Projetos de Assentamento - PAs, instituidos ha 
mais tempo, que se encontram nas fases 5 e 6 da classificacao adotada pelo 
SUPRA40, com desenvolvimento e consolidacao nao consumados, em virtude 
da descontinuidade, interrupcao ou nao implementacao das acoes previstas 
pelo PDA, ou, mesmo, em decorrencia da inexistencia de tal Piano, ou 
qualquer outro percalcp que tenha contribuido para sua nao implementacao. 
Por conseguinte, o PRA se traduz num conjunto de acoes planejadas 
complementares ao PDA, ou de reformulacao ou substituicao deste, voltadas 
para garantir ao Projeto de Assentamento - PA o nivel desejado de 
desenvolvimento sustentavel (...). (INCRA, 2008, p.27) 

Esta perspectiva de "recuperacao" termina por naturalizar uma problematica em 

relacao aos assentamentos, como uma etapa que todos os assentamentos, inclusive os que 

estao sendo criados recentemente, irao passar; ou melhor dizendo, como uma fase inerente ao 

processo de implantacao e desenvolvimento dos assentamentos. 

Partindo destes pressupostos - das deficiencias historicas da politica de assentamento 

e da necessidade de retomar o processo de desenvolvimento dos assentamentos antigos, com a 

premissa da "recuperacao"- percebemos que se tornou predominante nos discursos dos 

gestores responsaveis pela execucao da politica de reforma agraria no Governo Lula, a enfase 

na perspectiva da "qualificacao" dos assentamentos41. 

A perspectiva da "qualificacao" dos assentamentos presente nos discursos oficiais para 

as areas reformadas estao embasadas em diagnosticos e analises da situacao dos 

assentamentos rurais no Brasil que apontam as deficiencias e ineficiencias da politica de 

assentamentos rurais durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)42. 

Diante destes levantamentos, e elaborado no ambito do INCRA um conjunto de 

diretrizes e estrategias para a qualificacao dos assentamentos explicitadas na forma de uma 

proposta preliminar, denominada Piano de Qualificacao dos Assentamentos (MDA, 2007). 

Parte da analise de que "o crescimento do numero de assentamentos, nos ultimos anos, 

apontou o impacto positivo dessa politica publica, mas tambem aumentou a demanda por 

melhorias na qualidade dos assentamentos" (MDA, 2007, p.29). 

Este Piano, que nao chegou a ser lancado em definitivo, objetiva estabelecer as 

diretrizes para as acoes de qualificacao dos projetos de assentamento e a construcao de 

referencias para o "novo modelo de reforma agraria" no Brasil. Nele encontramos tambem o 

Fase 5 - Assentamento em Estruturacao; Fase 6 - Assentamento em Consolidacao. 
4 1 Cf. BRASIL. Piano de Qualificacao de Assentamentos, versao preliminar, MDA/INCRA, julho de 2007; 
"Dirigentes do Incra discutem planejamento e gestao para 2007". Noticias do INCRA Quarta 16 de Maio de 
2007. 
4 2 Principalmente nos estudos e debates presentes em SPAROVEK (2003), LEITE et al (2004) SPAROVEK e 
FRANCA (2005). 
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quantitative) de familias que demandam servicos publicos, expressando os fatores que afetam 

o desenvolvimento dos projetos de assentamento. Como podemos observar nos graficos 

abaixo em que mais de 80% das familias assentadas em todas as regioes do Brasil nao 

dispoem de assessoramento tecnico pelo programa de ATES, 69% nao usufruem de agua 

potavel nos assentamentos e cerca de 90% das familias nao tiveram acesso a creditos de apoio 

para industrializacao e comercializacao de produtos agricolas dos assentamentos atraves do 

Programa Terra Sol. 

Grafico 3 - Relacao Familias Assentadas e familias sem servicos de ATES 
A s s e s s o n a Tecnica Social e A m b i e n l a l I Camillas assentadas e a s e i e m 
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Grafico 4 - Relayilo familias assentadas e familias sem consumo de agua potavel 
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Fonte: INCRA. Piano de Qualificacao, 2007. 
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Grafico 5 - Relacao familias assentadas e familias que nao acessaram recursos do 
Programa Terra Sol 
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Fonte: INCRA. Piano de Qualificacao, 2007. 

Nesta acepcao, a "recuperacao" se configura no ambito governamental na perspectiva 

da proposicao de novas estrategias para "qualificar" o desenvolvimento destes assentamentos, 

a partir da implementacao de acoes especificas que culminem na "consolidacao", e posterior 

"emancipacao" dos assentamentos. 

Do ponto de vista tecnico-operacional, os assentamentos recebem o status de 

"consolidado" se estiverem executadas as acoes basicas do INCRA apos o ato de criacao e da 

emissao na posse do assentamento. Compreende a execucao das etapas basicas de elaboracao 

e aprovagdo do PDA, execugao de servigos de medigdo topografica, recursos de apoio a 

instalaqao (aquisigao de alimentos, ferramentas e implementos bdsicos), disponibilizagdo de 

habitagao, disponibilizagao da infra-estrutura social bdsica (vias de acesso ao assentamento 

e aos lotes, abastecimento d'dgua, energia eletrica, entre outras), e outorga de titulo de 

dominio a pelo menos cinquenta por cento dos beneficiarios417' (INCRA, 2001). Isto a partir de 

um "Diagnostico de Evolucao dos Projetos", que idennfica o estagio/fase em que se encontra 

o Projeto de Assentamento - 1. Fase de Implantagao, 2. Fase de Consolidagdo e 3. PA's aptos 

a serem consolidados (INCRA, 2001). 

Esta "consolidacao" pode ser entendida como um requisite no rol de etapas 

operacionais para o estabelecimento do status de "emancipacao" do assentamento pelo 

INCRA, para o qual, 

4 3 Nao sao considerados para esse fun, os projetos agroextrativistas - PAE nem os Projetos de 
Desenvolvimento Sustentavel - PDS. 
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um assentamento emancipado e um assentamento que, apos ter participado 
de diversas politicas publicas de apoio, conseguiu encontrar seu caminho de 
desenvolvimento economico estando consolidado e apto a integrar-se a vida 
do municipio em que esta implantado. A emancipacao se da por ato do 
INCRA, observadas as determinacoes legais e regulamentares. A esta nova 
condicao do assentamento da-se o nome de Emancipado ou em processo de 
desenvolvimento economico. (INCRA, s.d.) 

Em alguns estados foi previsto a implantacao de um programa-piloto44 com o intuito 

de acelerar o processo de desenvolvimento dos assentamentos criados ate dezembro de 2000 -

Programa de Consolidaqao e Emancipacao45 (auto-suficiencia) dos Assentamentos 

Resultantes da Reforma Agraria - PAC, com a finalidade de "dar continuidade as acoes 

pertinentes a implantacao, ao desenvolvimento sustentavel e a consolidacao dos projetos de 

assentamento de reforma agraria". Por conseguinte, este programa institui como instrumento 

de planejamento de referenda para o programa, a elaboracao do Piano de Consolidaqao de 

Assentamentos (PCA) (INCRA, 2007). Neste caso, entende-se por consolidacao, 

o processo segundo o qual, o projeto de assentamento atingiu as condicoes 
de sustentabilidade social, organizacional, economica e ambiental e as 
familias assentadas utilizam regularmente os servicos e beneficios prestados 
pelas instituicoes municipals, estaduais e federals, assegurando-lhes o 
atendimento de suas necessidades basicas e essenciais para uma vida digna 
enquanto agricultores familiares. (INCRA, 2007, p.03) 

O foco do programa esta em prover as condicoes necessarias - o que implica em 

investimentos em infra-estrutura social, produtiva e ambiental, capacitacao, assistencia 

tecnica e social no conjunto do assentamento - para que as familias obtenham uma renda 

liquida que possibilite a sua "sustentabilidade", mas principalmente, que permita a 

"independencia das familias em relacao ao INCRA" (INCRA, 2007, p.06). 

Percebemos entao que o tema da "recuperacao" dos assentamentos confere um debate 

complexo que, se levado a cabo pela politica estatal implicaria em analisar seriamente os 

reflexos das politicas anteriores para as configuracoes dos assentamentos na atualidade, e 

ainda, as medidas necessarias para alteracoes dos quadros de pobreza e de pouca 

produtividade dos assentamentos, o que consistiria tambem na redefinicao do processo de 

implantacao dos novos assentamentos. 

4 4 Area de abrangencia prevista: Regiao NE - Maranhao, Rio Grande do Norte e Sergipe; Regiao CO - Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul; Regiao SE - Minas Gerais e Regiao SU - Rio Grande do Sul e Parana. 
4 5 Na normativa que estabelece o PCA, encontramos que "emancipacao" corresponde ao termo utilizado pelo 
INCRA antes do Programa "Novo Mundo Rural", no entanto, ainda nao conseguimos localizar o conceito no 
contexto do programa citado. 



76 

2.2 O "CAMPO" SOCIAL DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE 
ASSENTAMENTOS EM ALAGOAS 

Ha de fato um avanco no numero de obtencao de terras em Alagoas e a conseqiiente 

criacao de assentamentos rurais, passando de 53 assentamentos no ano 2000 para 132 em 

2007, sendo criados mais 21 assentamentos ate Janeiro de 2009. Ha um crescimento de mais 

de 100%, o que representa um significativo processo de fransformacao no meio rural, 

transformando mais de 100 mil hectares, anteriormente pertencentes a propriedades privadas, 

em areas de uso coletivo. No entanto, temos ainda os limites para a concretizacao de um 

processo de desenvolvimento dos assentamentos, impostos pelo proprio contexto alagoano na 

questao fundiaria, agraria, politica, economica. 

A realidade social, economica e cultural das areas de assentamentos em 
Alagoas e muito difacil. O modelo de reforma agraria implementado nestas 
areas nao cumpriu seu papel principal, ou seja, o de trazer o homem de volta 
ao campo para produzir sua subsistencia e promover o desenvolvimento, 
melhorando a distribuicao de renda, promovendo inclusao social e melhoria 
da qualidade de vida no mundo rural. As deficiencias das politicas 
implementadas geraram problemas nos assentamentos, tais como, assentados 
endividados e sem acesso a dimensoes basicas de infra-estrutura, como 
saude, educacao, cultura, estradas para escoar a producao e assistencia 
tecnica de qualidade. Esses problemas acabaram transformando a maioria 
dos assentamentos de Alagoas em areas que nao produzem 
significativamente ou que estao com sua producao abaixo de suas 
possibilidades (ALAGOAS, 2006, p. 161). 

Esse avanco quantitative, segundo um dos gestores da politica de assentamentos e 

reforma agraria em Alagoas, gera tambem uma "crise de crescimento", traz novos desafios a 

politica de assentamentos referente a continuidade deste processo de transformacao de 

trabalhadores rurais sem-terra em assentados, de areas improdutivas para assentamentos 

rurais, ou nos termos do Programa, desafio de qualificar estes novos e antigos espacos rurais 

transformados. 

(...) o assentamento nao pode ser um espaco so para a agricultura, tem que 
ser um espaco para o cinema, para o lazer, tem que ter escola de boa 
qualidade, voce tem que ter acesso, um processo de comercializacao, uma 
assistencia tecnica que tenha condicoes de orientar a producao do assentado, 
para que o assentado tenha condicoes de produzir. (E.O., representemte da 
superintendencia regional do INCRA - Alagoas) 
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O que nos evidencia que a logica da politica de assentamentos, na pratica, e que 

primeiro cria-se os assentamentos e so depois planeja o que fazer com eles. Embora 

reconhecamos que esta ansia pela criacao de assentamentos e execucao pontual das acoes 

pertinentes a este processo tanto decorre da necessidade de agir do Estado perante a sociedade 

e seus usos como propaganda politica dos numeros do governo, mas tambem pel as constantes 

pressoes dos trabalhadores rurais frente aos seus dirigentes e liderancas politicas para a 

obtencao de "conquistas" para a base social acampada e assentada, estes tambem organizados 

nos movimentos sociais. 

Embora nao tendo um levantamento geral das demandas por politicas publicas e 

servicos sociais dos assentamentos em Alagoas (nem no INCRA, nem com os movimentos 

sociais), as demandas dos assentamentos - sob a gestao direta da Diretoria de 

Desenvolvimento - sao identificadas a partir das pendencias apresentadas pelos proprios 

assentados atraves dos movimentos sociais, em especial nas mobilizacoes que geram pautas 

de reivindicacao; ou, em menor medida, a partir dos pianos de recuperacao dos assentamentos 

encaminhados pelas prestadoras de servicos para o INCRA, ou ainda pelas visitas tecnicas 

deste orgao as areas de assentamento. 

Tabela 8 - Situacao dos Assentamentos quanto a existencia de Infraestrutura e Servicos 
- Alagoas 

ABASTECIMENTO 
D'AGUA 

Alas oas Sertao Agreste Zona da Mata Literal Norte ABASTECIMENTO 
D'AGUA N. de 

Assent. % N. de 
Assent. % N. de 

Assent. % N.de 
Assent. % N. de 

Assent. % 

SEM 45 67,16 3 33,33 8 66,67 13 59,01 21 87,50 
COM 22 32,84 6 66,67 4 33,33 9 40,99 3 12.50 
Total 67 100 9 100 12 100 22 100 24 100 

ACUDES 
Alas oas Sertao Agreste Zona da Mata Literal Norte 

ACUDES N.de 
Assent. % N.de 

Assent. % 
N.de 

Assent. % N. de 
Assent. % N. de 

Assent. % 

SEM 67 100 9 100 12 100 22 100 24 100 
COM 27 40,30 5 55,55 3 25,00 8 36,36 24 100 
Torsi 40 59,70 4 44,45 9 75,00 14 63,64 0 0 

POCOS 
ARTESIANOS 

Alag oas Sertao Agreste Zona da Mata Literal Norte POCOS 
ARTESIANOS N.de 

Assent. % N.de 
Assent. % N.de 

Assent. % N.de 
Assent. % N.de 

Assent. % 

SEM 67 100 9 100 12 100 22 100 24 100 
COM 58 86,57 6 66,67 7 58,33 21 94,45 2-1 100 
Total 9 13,43 3 33,33 5 41,67 1 4,54 0 0 

ENERGIA 
ELETRICA 

Alag oas Sertao Agreste Zona da Mata Literal Norte ENERGIA 
ELETRICA N. de 

Assent. % N.de 
Assent. % N.de 

Assent. % N.de 
Assent. % N.de 

Assent. % 

SEM 67 100 9 100 12 100 22 100 24 100 
COM 22 32,84 3 33,33 2 16,67 8 36,36 9 37,50 
Total 45 67,16 6 66,67 10 83.33 14 63,64 15 62,50 

ESCOLAS Alas oas Sertao Agreste Zona da Mata Literal Norte ESCOLAS N. de % N. de % N. de % N. de % N. de 1 % 
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Assent. Assent. Assent. Assent. Assent. 
SEM 67 100 9 100 12 100 22 100 24 100 
COM 37 55,22 4 44,44 7 58,33 12 54,55 14 58,33 
Total 30 44,78 5 55,56 5 41,67 10 45,45 10 41,67 

Fonte: I I PRRA, Alagoas, 2007. Dados originalmente levantados pela pesquisa Impacto dos Assentamentos. 

Atualmente estao conveniadas ao INCRA (07) prestadoras de servicos de ATES, que 

alem de outras demandas, sao responsaveis pela elaboracao dos pianos (PDA's e PRA's). 

Dessas, apenas uma pode ser considerada independente de movimentos sociais. 

Considerando os criterios defmidos nacionalmente sob gerencia do INCRA/MDA 

(INCRA, 2008), em Alagoas elencamos cerca de 60 assentamentos demandantes de acoes de 

recuperacao, ou seja, estao nas fases 5 (estruturacao) e 6 (consolidacao); mas segundo dados 

fornecidos pela superintendencia regional, estao elencados 119 assentamentos no quadro de 

demandas para a elaboracao dos pianos de recuperacao. 

Tabela 9 - Situacao dos Pianos de Recuperacao de Assentamentos - Alagoas 
Situacao dos PRAs Assentamentos 

Em execucao 18 

Em analise 3 

Concluidos 28 

Programados para 2009 11 

Aptos para executar 59 

TOTAL 119 

Fonte: Coordenacao do PDA\PRA. INCRA SR22. Situacao 
em abril de 2009 

Para o MST, a "recuperacao" tendo em vista a qualificacao real dos assentamentos 

deve prover as condicoes minimas necessarias para a reproducao social das familias 

assentadas e a viabilizacao dos assentamentos criados. Estas condicoes minimas se referem as 

que hoje sao colocadas como as principals demandas dos assentamentos antigos: estradas de 

acesso e vicinais, abastecimento d'agua para consumo domestico, eletrificacao rural (apesar 

do avanco no atual governo pelo programa "Luz para Todos", mas que atende 

primordialmente o beneficiamento domestico), agua para producao, educacao (escolas 

instaladas nos assentamentos ou condicoes adequadas de deslocamento e acesso as escolas 

v 
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proximas aos estudantes que vivem nos assentamentos, bem como uma proposta pedagogica 

adequada a realidade vivida pelos filhos de agricultores). 

Embora a acao politica dos trabalhadores sem terra esteja fundamentalmente centrada 

na reivindicacao por terra e, portanto, na realizacao das "ocupacoes" como principal tatica de 

pressao social, as mobilizacoes publicas organizadas pelo Movimento tambem inclui com 

prioridade as demandas apresentadas pelo segmento "assentado"46, como liberacao dos 

recursos publicos (fomento, habitacao, producao), liberacao de sementes, garantia de acesso 

aos servicos educacionais (construcao de escolas, melhoria das infraestruturas, transporte), 

assistencia tecnica, recuperacao ambiental. 

O assentamento e um lugar de moradia, mas fundamentalmente e um espaco de 

producao, entao, as infraestruturas devem contemplar nao apenas as necessidades domesticas, 

mas tambem as necessidades dos trabalhos produtivos nos assentamentos, afetados ainda pela 

falta de meios justos de comercializacao de seus produtos, que em geral ficam a merce dos 

comerciantes indiretos, conhecidos como "atravessadores". 

Aponta-se ainda os limites decorrentes das formas como sao concebidas as linhas de 

credito, embora com o acrescimo de mais de 100% nos ultimos anos, concebido como 

excludente visto que o acesso e dificultado para os trabalhadores e e destinado a uma unidade 

produtiva sem as infraestruturas e medidas tecnicas necessarias (como a recuperacao do solo) 

para potencializar a aplicacao dos investimentos na unidade produtiva. A logica atual do 

credito estimula o individualismo das familias, posto que nao haja uma linha de credito 

direcionada para investimentos coletivos. 

Por outro lado, a agroindustrializacao e apontada como uma das prioridades do 

INCRA local para o investimento no que concerne a potencializacao da producao dos 

assentamentos47. Segundo o diretor de desenvolvimento do INCRA, foram liberados em 2008 

aproximadamente 600 mil reais para agroindustrias, com recursos do programa Terra Sol. 

23 A "RECUPERACAO" E "QUALIFICACAO" SOB O OLHAR DO MST E DO 
INCRA 

"MST exige liberacao de verbas no Banco do Brasil" (Gazeta de Alagoas, terca-feira, 14 de Marco de 2006); 
"Governo garante sementes para sem-terra" (Tribuna de alagoas, terca-feira, 18 de Abril de 2006); "INCRA 
comprova atendimento de pauta e reafirma compromisso com MST" (Tribuna do Sertao, quarta-feira, 10 de 
Junho de 2009). 
4 7 Referenda aos projetos financiados pelo INCRA: beneficiamento de polpa de frutas (Pindoba), 
beneficiamento do amendoim e do coco (Uniao dos Palmares) e beneficiamento do rnilhn (Girau do Ponciano). 



so 

O discurso da qualificacao foi recebido pelo MST com estranhamento, considerando 

que demonstrava ser uma opcao do governo em intervir nas areas j a criadas em detrimento do 

assentamento de novas familias demandantes de terra no Brasil, e principalmente, de 

dispensar as acoes que venham a promover as mudancas necessarias na estrutura fundiaria, 

ainda que prescrito no I I PNRA, inserindo os pequenos produtores rurais numa dinamica 

produtiva para o desenvolvimento local, regional e da economia do pais. 

Uma vez que o assentamento nao e concebido como uma politica piiblica, 
entao agente vai ter uma serie de limites. Primeiro, o limite que o 
assentamento e criado e ele muitas vezes nao entra na dinamica, seja em 
qualquer esfera - federal, estadual ou municipal - de que e um segmento que 
demanda politicas publicas, e algumas politicas publicas inclusive com a 
especificidade de um assentamento rural, que o publico que esta ali se 
encontra. As coisas sao muito desarticuladas. 
(...) 
As politicas publicas, na grande maioria, quando vem para os assentamentos, 
eu vejo que elas vem muito mais por um certo nivel de conscientizacao que 
as familias adquirem no processo de luta de que tem direito, de que vao ter 
direito a escola, direito a saude, mas nao vao dentro de um planejamento que 
o Estado consiga dialogar com as organizacoes, com os movimentos, com as 
familias e entender que ali e um espaco onde esta se reprcduzindo a vida, 
que tem familias, e que precisam ter acesso as politicas. (D.N.S., diregdo 
nacional do MST, coordenacao nacional do SPCMA) 

Para o MST, "esse debate da recuperacao dos assentamentos antigos esta 

relacionado ao debate proposto pelo governo da "qualidade" versus a "quantidade"" 

(D.N.S., direcao nacional do MST, coordenacao nacional do SPCMA). Percebemos que nao 

se trata de uma discordancia do enfoque na qualificacao dos assentamentos, por que 

reconhece a importancia da garantia de um conjunto de acoes governamentais articuladas e 

planejadas para viabilizar social e economicamente os assentamentos antigos. No entanto, 

considera que, "a afirmacao da qualidade, na verdade, e uma negacao da garantia do 

processo de reforma agraria com o assentamento de novas familias ". 

Ha um entendimento nos debates e discursos do MST que a perspectiva da 

qualificacao dos assentamentos obscurece o debate geral da reforma agraria, que envolve a 

desapropriacao, a mudanca na estrutura fundiaria, que requer a revisao e mudanca dos indices 

de produtividade das propriedades rurais. Nao se observa uma preocupacao do govemo, 

operacionalizada concretamente em acoes e politicas governamentais para a qualificacao dos 

assentamentos, o que fica evidente porque a politica do Estado atraves do INCRA como orgao 

gestor da politica de "reforma agraria", nao apresenta nenhuma alteracao estrutura!, visto que 
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"o propria governo continua na logica do "novo mundo rural", que e assentarfamilias para 

garantir que minimizem os conflitos (...) ". 

Para estes sujeitos, ha uma politica clara de priorizacao do agronegocio em detrimento 

da agricultura familiar e das unidades produtivas representadas pelos assentamentos rurais. 

Os indicativos de acoes concretas para os assentamentos de reforma agraria 
limitaram-se aos discursos de qualidade. As poucas politicas propostas, tais 
como: preco minimo, aquisicao de alimentos e comercializacao. situadas no 
ambito da CONAB, enraizaram-se superficialmente no aparato do Estado. 
Acima de tudo, quando houve tal possibilidade de fixacao e expansao, foram 
rapidamente sufocadas e banalizadas pelos indices de inadimplencia sem 
acompanhar o conjunto de variaveis inerentes as atividades e politicas 
agricolas, ora em vigor. Mesmo a assistencia tecnica, agora denominado de 
Assessoria Tecnica Social e Ambiental a Reforma Agraria (ATES), que 
poderia representar um avanco estruturante das politicas publicas para a 
pequena agricultura, encontra inumeras dificuldades na sua 
operacionalizacao junto aos assentamentos. (MST, 2005, p.l). 

Por outro lado, o MST assume ainda que o desafio de qualificar os assentamentos, nao 

gira apenas em torno da implementacao das politicas publicas de governo, mas e tambem um 

desafio intemo refletir sobre a importancia dos assentamentos na configuracao politica da luta 

pela terra. 

O primeiro grande desafio e o conjunto da nossa militancia, comecando 
pelas instancias nacionais, compreender que dar nova qualidade para os 
assentamentos, tanto no conteudo como na forma, e uma condicao 
importante para continuarmos na luta e em defesa de um projeto de reforma 
agraria que nao resolva apenas os problemas imediatos das familias, mas 
faca parte de um projeto de mudanca mais profunda da sociedade. (MST, 
2008a, p.2). 

A politica do governo federal e resumida da seguinte forma: "e desapropriar ou 

adquirir areas, nessa logica de mediar o conflito de forma muito pontual, e ai como e de 

forma pontual nao prioriza as areas boas, nao prioriza as areas que sejam proximas aos 

grandes centros, ou as cidades mesmo". As politicas de habitacao, credito para producao, 

assistencia tecnica, capacitacao, vem de forma fragmentada, nao ha um planejamento em que 

se articulem e se definam os papeis do municipio, do estado, do governo federal em relacao 

aos assentamentos. Na opiniao de um dos representantes da direcao nacional do Movimento, 

o grande problema e que os assentamentos nao estao dentro de fato, de uma 
politica maior que venha cumprir, em especial a partir da concepcao do 
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Estado, um papel no desenvolvimento da sociedade brasileira. Nao e tido de 
fato como uma politica. Infelizmente, ainda neste governo, os assentamentos 
continuam cumprindo o papel de minimizar as tensoes que tem no campo, na 
disputa, na luta pela terra. (D.N.S., dirigente nacional do MST, coordenacao 
nacional do SPCMA) 

Se "recuperar" pressupoe corrigir as falhas e preencher as lacunas da politica de 

assentamentos em periodos anteriores, seria necessario modificar a configuracao das politicas 

publicas destinadas aos novos assentamentos. De outro modo, e ver no presents o retrato 

previsivel do assentamento no futuro - o de um espaco social continuamente marcado pela 

inoperancia da politica nacional de assentamento de familias rurais sem-terras. 

Um dos fatores institucionais limitantes da acao do INCRA para o desenvolvimento 

dos assentamentos diz respeito as impossibilidades de realizar parcerias com as prefeituras, 

dado o alto indice de inadimplencia, fazendo do INCRA "um parceiro solitario", como 

afirmou o superintendente regional do INCRA em Alagoas: 

Mas, hoje, a grande dificuldade nossa e que o INCRA e um orgao solitario. 
As prefeituras nao tem condicoes de ajudar e o governo do Estado passa por 
uma crise que ainda nao conseguiu resolver. Reforma agraria nao e so 
desapropriacao. E preciso dar continuidade ao assentamento, garantir saude, 
educacao, transporte, seguranca (...). E preciso que os municipios e o Estado 
nos ajudem. 0 INCRA acaba so, tendo que atuar em areas deinais para o 
tamanho que o orgao tem. (Gilberto Coutinho. Gazeta de Alagoas, 2009). 

Algumas parcerias sao realizadas apenas no campo da educacao, com escolas 

agrotecnicas e universidades para promocao de cursos especificos para o publico jovem 

assentado ou para a atuacao de estagiarios e realizacao de projetos universitarios em areas de 

assentamentos. Mas em geral, as acoes sao hegemonicamente concebidas e realizadas no 

ambito no governo federal. Questionado sobre as acoes do INCRA para a "qualificacao" dos 

assentamentos, um de seus representantes explicou que: 

voce precisa criar condicoes para isso, precisa uma logistica muito forte. 
Voce precisa de parceiros para construir estradas, para melhorar as 
condicoes do assentamento, escolas de boa qualidade, porque quando voce 
parte para discussao de uma escola, de um posto de saude, de um centra 
comunitario, para uma praca, uma quadra de esporte que envolve varios 
programas, voce tem que ter um parceiro que e a prefeitura, mas geralmente 
em Alagoas voce encontra prefeituras inadimplentes, sem condicoes de 
conveniar, sem condicoes de fazer um investimento no assentamento. Alem 
do mais, ha incompreensab de que um assentamento e mais um bairro ou um 
distrito do municipio, e as prefeituras nao tem essa consciencia. (E.O., 
representante da superintendincia regional do INCRA - Alagoas) 
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Para representantes do INCRA local, falta ainda o desenvolvimento de uma 

"consciencia cooperativa" por parte dos trabalhadores assentados no uso dos creditos para 

producao. A inexistencia de um orgao estadual de assistencia tecnica e extensao rural como a 

EMATER e a descontinuidade do programa de ATES, e mais um dos fatores limitantes ao 

processo de desenvolvimento, que poderia contribuir com o do aumento da producao e da 

produtividade dos assentamentos em Alagoas, promovendo a capacitacao dos trabalhadores, 

realizando pesquisas no campo da producao familiar, criando e adaptando tecnologias 

altemativas e de baixo custo para os pequenos produtores, articulando meios de 

comercializacao regional. 

As iniciativas do estado (unidade da federacao) sao ainda pontuais, como o apoio a 

realizacao das feiras estaduais da reforma agraria, construcao de casas de farinha, manutencao 

das Escolas Itinerantes48, mas que nao faz parte de uma politica educacional estadual para o 

meio rural. O governo do estado recebe fortes criticas dos movimentos sociais porque a forca 

de trabalho dos assentamentos e a capacidade de producao dos assentamentos para o mercado 

interno nao sao inseridos nos Arranjos Produtivos Locals (APL). 

Na verdade o que ha, se agente for pensar do ponto de vista das politicas 
publicas do governo do estado para as areas de assentamento, sao demandas 
atendidas e as demandas tambem pontuais que e fruto das demandas e da 
pressao dos movimentos sociais". 
(...) 
E a acao do govemo do estado hoje em Alagoas, e mais para evitar o 
conflito, e nao e um conflito hoje dos sem terra com o fazendeiro, com os 
proprietaries; na verdade, e para amenizar o conflito dos sem terra com o 
govemo, no que se refere a pressao. (D.N.S., dirigente nacional do MST, 
coordenacdo nacional do SPCMA) 

Em geral, e ausente em Alagoas (e no Brasil) um programa de desenvolvimento 

regional e territorial, no ambito de uma politica ampla de reforma agraria, associando as 

demandas dos segmentos rurais e urbanos, ou seja, do conjunto da sociedade, para alem de 

uma politica de cunho puramente social. 

Embora a implantacao dos assentados tenha significado a ampliacao do acesso aos 

bens e servicos publicos pelos sujeitos assentados, que de outra forma dificilmente teriam 

acesso, nao significa que essas acoes tenham concorrido plenamente para a potencializacao 

Para a garantia da escolarizacao infantil nas areas de acampamentos de sem terras. 
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das capacidades dos sujeitos, principalmente pela manutencao ainda de um quadro de pobreza 

do trabalhador rural e de sua familia. 

No entanto, essas fragilidades estruturais nao desvalidam os avancos e a importancia 

destes assentamentos para as familias, enquanto conquistas e expressoes concretas das lutas 

de milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais pela transformacao rural a partir da 

reforma agraria 
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CAPITULO III 
ALAGOAS, QUESTAO AGRARIA E ASSENTAMENTOS RURAIS 

Assim como nos denials estados do Brasil, o estado de Alagoas apresenta um espaco 

social agrario com bases conservadoras - manutencao de latifundios, monoculturas, poder das 

oligarquias rurais e relacoes de trabalho precarizadas. Esta configuraf ao socioeconornica tem 

si do alvo de inumeros conflitos por terras, tanto no passado entre os proprios colonizadores 

do territorio, pelos negros, indigenas e camponeses, quanto no presente pelos atuais sem-

terras. 

Neste capitulo, apresentaremos as bases da formacao do territorio alagoano, primando 

nosso olhar sobre os aspectos relacionados a trajetoria da questao agraria no Estado. 

Posteriormente, apresentaremos a caracterizacao socioeconornica do estado de Alagoas. E por 

fim, enfocaremos nossa analise acerca dos movimentos sociais do campo, em especial o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - sujeito coletivo em que situamos nossa 

pesquisa, apresentando ainda um quadro estadual dos assentamentos rurais. 

O estado de Alagoas apresenta uma situacao singular, marcada por avancos e 

retrocessos, o moderno e o atrasado, que se revelam em baixos indices sociais e economicos. 

Como veremos, as raizes rurais do estado de Alagoas se ramificou por todos os setores da 

sociedade alagoana (cultural, politico, economico), gerando efeitos negativos que reverberant 

ate os dias atuais. 

3.1 O ESTADO DE ALAGOAS: A QUESTAO AGRARIA E A FORMACAO DA 
SOCIEDADE 

Alagoas: "uma sociedade que nao tinhapressa em mudar"49 

4 9 Expressao utilizada por Elcio de G. Vercosa (1997) para caracterizar o cerne da formacao da sociedade 
alagoana. 
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Elcio Vercosa 

A historia da sociedade alagoana esta diretamente relacionada ao processo de 

formacao da sociedade brasileira, desde o periodo de colonizacao por Portugal, iniciado no 

seculo XVI. O processo de povoamento do territorio de Alagoas ocorreu a partir da 

constituicao das sesmarias50, distribuidas pelo donatario da Capitania de Pernambuco - Duarte 

Coelho - alcanfando a emancipacao em 1817. As primeiras povoacoes foram os espacos 

territoriais que hoje compreendem as cidades de Penedo, Porto Calvo, Marechal Deodoro e 

Santa Luzia do Norte. 

As grandes extensoes de terra, a producao de itens primarios para exportacao e o uso 

do trabalho escravo foram caracteristicas que marcaram as origens da formacao social 

brasileira, desde os tempos colonials - quando a producao interna visava a satisfacao dos 

interesses comerciais da Coroa portuguesa, ate os periodos seguintes da historia brasileira. No 

periodo colonial vigorou um sistema de producao a base da propriedade privada (sesmarias), 

com a producao de materia-prima destinada a exportacao para os paises europeus 

(principalmente, a cana-de-acucar que possuia naquela epoca grande valor comercial) e com 

utilizacao de mao-de-obra escrava51. 

O nordeste brasileiro, como as demais regioes da Colonia, desempenhava o papel de 

produtor e exportador de materia-prima para subsidiar a producao dos paises mais 

industrializados. Desse modo, o nordeste foi ocupado territorialmente em funcao dos 

interesses do mercado europeu, especializando-se na producao de acucar a partir da cana, que 

se adaptou muito bem nesta faixa territorial, bem como no cultivo do algodao e do cafe. A 

partir do seculo XLX, os fortes investimentos da alta burguesia europeia impulsionaram a 

modemizacao dos engenhos e a instalacao de ferroviis, o que por sua vez demandou grandes e 

continuas extensoes de terra para os monocultivos. Durante muitos anos, esta foi a principal 

caracteristica da economia nordestina. 

O cultivo de arroz, coco, leguminosas, mandioca, feijao, milho, o fumo, eram culturas 

presentes nas lavouras nordestinas. No entanto, como bem salienta DIEGUES JUNIOR 

(2002, p. 110), "apesar de se ter prendido a cultura da cana, a sua exclusividade, ao seu lado 

havia, em engenhos, plantio de outros generos (...). Mas, isso nem sempre em grande escala, e 

O comeco da colonizacao do territorio alagoano se fez atraves da concessao de sesmarias. Eram extensas datas 
de terra, abrangendo grandes espacos territoriais. Mais tarde, no correr dos tempos, essas sesmarias foram 
dividindo-se; multiplicou-se em outros primitivos engenhos. (DIEGUES JR., 2002:192). 
5 1 A producao e a industrializacao da cana-de-aciicar nos moldes da formacao economica alagoana so foram 
possiveis com a escravizacao de indios nativos e de negros trazidos de paises africanos. 
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quase mais para consume* proprio." A "ditadura da cana-de-afucar" (VERCOSA, 1997, p.96) 

relegou a um papel secundario a economia de subsistencia, desvalorizando a producao local 

para o abastecimento intemo dos produtos de consumo diario da maioria da populacao, bem 

como precarizando os trabalhos agricolas em regime familiar e os pequenos 

empreendimentos. 

Apos a Independencia de Portugal em 1822, o Brasil Imperial e pressionado pelos 

movimentos politicos para a supressao do regime escravagista no Brasil5 2 e consequentemente 

do regime sesmarial. As oligarquias rurais preocupadas em "perder" suas terras para os negros 

"livres" e para os imigrantes e como estrategia para a manutencao de seus interesses e poder 

de controle sobre a posse e o uso das terras, elaboraram e aprovaram em 1850 a Lei de Terras. 

Esta foi a primeira legislacao brasileira com fins de regulacao fundiaria, que promoveu a 

mercantilizacao da propriedade da terra, garantindo o "direito" a terra apenas aqueles que 

pudessem pagar por ela. 

Em oposicao aos que relacionam a atual estrutura fundiaria contemporanea as origens 

da colonizacao, Jose de Souza Martins concebe que, "o latifundio brasileiro contemporaneo, 

enquanto latifundio no sentido sociologico e politico, e produto da questao agraria que se 

institucionaliza na segunda metade do seculo XLX" (2002, p. 164). A Lei de Terras, afirma 

MARTINS (2002, p. 168), "ja nasce desqualificada na propria origem e na pratica de uma 

politica agraria que tinha por objetivo assegurar a expansao da grande lavoura e nao a 

redistribuicao de terras", reforcando uma logica concentracionista, uma acumulacao 

capitalista originaria pelos grandes proprietarios de terra e ainda, abrindo caminhos para a 

absorcao do "trabalho livre" nas grandes monoculturas. 

Os "senhores de terra" tanto detiam capital para comprar mais terras "disponiveis", 

quanto influencia politica para legislar a seu favor e ainda, o poder de coerfao e de exercer 

violencia fisica para expulsar posseiros, negros "livres" das suas supostas propriedades. 

A estrutura fundiaria caracterizada pela concentracao e pela desigualdade social 

continua sem qualquer alteracao mesmo com a primeira constituicao brasileira republicana, 

em 1891. Com a crise da agricultura extensiva para exportacao, os grandes proprietarios 

cediam parte de suas terras para o trabalho agricola de pequenos produtos, como forma de 

garantir alguma renda e manter a terra trabalhada. 

As caracteristicas particulares do capitalismo agrario instaurado no caso brasileiro 

instauraram os aspectos mais contraproducentes desse modo de producao. O 

5 2 Que vai se tornar inadiavel e finalmente e promulgada a Lei Aurea em 1888. 
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"subdesenvolvimento" da sociedade brasileira nao e uma etapa anterior a condicao de 

"desenvolvimento", mas deve ser considerado como uma feicao do capitalismo no caso do 

Brasil, corrompendo as estruturas sociais (pobreza e desigualdade), politicas (autoritarias) e 

economicas (concentracao fundiaria e de riqueza) (SILVA, 1981; FERN ANDES, 2008). Estes 

aspectos configuraram uma estrutura social e economica que perdura ate os dias de hoje, o 

que se fez sentir implicita e explicitamente na trajetoria de desenvolvimento da sociedade 

alagoana. 

A ocupacao do territorio alagoano se deu preponderantemente nas margens do Rio Sao 

Francisco e do literal norte a sul, com voracidade absorvendo as areas de mata atlantica53 e 

dizimando populacoes indigenas54. A insubordinacao indigena ao trabalho forcado nos 

engenhos foi mais um dos motivos para os donatarios e senhores de terra recorrerem a mao-

de-obra escrava55 de homens e mulheres negros trazidos de paises africanos, visando suprir a 

demanda de trabalho na producao canavieira Lentamente, a ocupacao do territorio alagoano 

prosseguiu para a regiao semi-arida, creditando investimentos no cultivo de algodao. Uma 

fatia crescente no mercado international dado o desenvolvimento da industria textil na 

Europa, principalmente pela Inglaterra, mas que logo perdeu a competitividade causando o 

desinteresse de investimentos neste setor (SOUZA, 2001). 

Paralelamente a configuracao economica da sociedade alagoana, o processo de 

construcao politica do estado (que sabemos, nao esta dissociado do processo social e 

economico) foi balizado pela consolidacao e ocupacao dos espacos de poder na admimstracao 

publica atrelada as oligarquias rurais, numa conjugacao dos poderes economicos e politicos. 

Nas palavras de LESSA (2008, p.02), Alagoas e "uma formacao social politicamente 

dominada pelo latifundio". A cultura da cana-de-acucar se consolidou tambem em Alagoas 

como a principal base de sustentacao da economia alagoana 

Assim, a criacao de gado e a agricultura da cana para producao de acucar, 
em extensas areas de terra, com a finalidade de atender as necessidades de 
polos mais dinamicos e do mercado externo, formaram a base em que se 

Inicialmente, o interesse de Portugal era na exploracSo das matas do territorio colonizado, principalmente para 
a extracao de madeira e peles, de grande valor economico no mercado europeu, chegando a quase extincao do 
Pau-Brasil (PRADO JR, 1985). 
5 4 A nac2o indigena Caete foi umas das que mais resistiram e sofreram a invasao portuguesa. Insubordinando-se 
ao trabalho for9ado e com o fato de os indios terem devorado parte da tripulacao do navio portugues em que 
figures tidas como ilustres pela Coroa (entre eles o bispo de Salvador), foi o estopim para a perseguicao e 
massacre desta nacao indigena, que habitavam na regiao que atualmente se encontra a cidade de Coruripe 
(VERCOSA, 1997:37). 
5 5 Em 1855, contabilizava-se 44.418 negros escravizados em Alagoas, para uma populacao total de 249.704 
habitantes. 
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desenvolveram e se reproduziram as condicoes da atual estrutura agricola em 
Alagoas. Por outro lado, o aproveitamento parcial dessas areas, cujos limites 
eram as vezes imprecisos, concentradas nas maos de poucos proprietarios, 
produzindo sob o trabalho escravo, constituiu-se no campo da nossa 
estrutura fundiaria, ensejando as relacoes de poder caracteristicas do 
"coronelismo" alagoano no campo e o aparecimento dos primeiros 
latifundios improdutivos, que subsistem ate os tempos atuais. (SOUZA, 
2001, p.3 8) 

LESSA (2002, p.31) observa, a partir da segunda metade da decada de 50 do seculo 

XLX, tres processos de cuferenciacao economica em Alagoas: a implantacao da bacia leiteira 

no sertao, o desenvolvimento da lavoura de fumo no agreste (Arapiraca) e a expansao das 

areas de plantio de cana nos tabuleiros localizados nas regioes da zona da mata e do sul do 

estado. 

Na regiao leste do estado, a relacao entre concentracao de terras e de renda e mais 

nitida, pois e a regiao onde se concentram as plantacoes de cana de acucar e alcool. Desta 

regiao canavieira, houve um grande processo de expulsao dos pequenos produtores devido o 

avango do cultivo da cana nas areas de tabuleiros. Estas areas tornaram-se propicias devido 

ao uso intensivo de adubos quimicos e pelo melhoramento genetico de especies de cana, 

adaptando-se melhor aos solos pouco ferteis dos tabuleiros, e consequentemente, substituindo 

as matas por extensos canaviais. (ANDRADE, 1986, p.28-29). Mas, tambem nas regioes 

agreste e sertao, mesmo nao sendo dominada pela cana e com menor incidencia de 

latifundios, apresentarn de um lado o alto numero de minifundios e de outro, uma elevada 

concentracao de renda 

Nas decadas de 60 e 70 do seculo XX, consolidou-se no Brasil um modelo capitalista 

na agricultura impulsionado pelo governo militar para a modernizacao do campo. Foi o 

periodo auge do uso de biotecnologias, maquinarios, aliando a uma cadeia produtiva baseada 

na industrializacao de produtos agricolas, num processo acelerado de acumulacao de capital 

agroindustrial, concentrando meios de producao, propriedade da terra e de diferentes capitals 

- agricola mercantil, industrial e financeiro. Fatores que contribuiram para agravar a 

expropriacao de trabalhadores rurais e minimizou o papel dos pequenos produtores no 

mercado, incapazes de concorrer com o crescimento e a modernizacao das grandes 

propriedades produtoras de materias-primas para as agroindustrias brasileiras e 

multinacionais. 

Economicamente, a cana e a producao do acucar foram o segmento economico de 

maior importancia na regiao nordeste, desenvolvendo processualmente um sistema 
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sucroalcooleiro que fortaleceu o setor a partir da concentracao das unidades de processamento 

em determinados estados brasileiros, como se pode observar na tabela a seguir. 

Tabela 10 - Usinas no Nordeste 1910-2008 
Estados NE 1910 1935-

1936 
1979 200^ 

Maranhao 3 3 1 4 

Piaui 1 1 1 1 
Ceara - 1 2 2 

Rio Grande 
do Norte 

4 4 2 4 

Paraiba 5 7 7 9 
Pernambuco 46 72 41 23 

Alagoas 6 23 27 24 
Sergipe 62 80 4 6 
Bahia 7 16 .5 3 
Total 134 207 90 76 

3t 

Fonte: SANTOS (2003) e Relatorio Economico (2009). 

A partir da decada de 70, fica evidente a cuminuicao quantitativa das unidades 

agroindustriais. Porem, isto nao significou uma queda na producao de acucar. Ao contrario, 

houve um aumento da demanda no mercado internacional, impulsionada pela segunda guerra 

mundial, bem como no mercado intemo. Ocorre um processo de "reordenamento da producao 

acucareira", concentrando e ampliando a producao nos estados de Pernambuco e Alagoas. 

Deste processo, podemos depreender que se segue tambem uma ampliacao da 

concentracao de terras nestes estados para atender as demandas crescentes de producao, e 

consequentemente, a diminuicao de areas de terras destinadas a outros cultivos. Bem como, o 

aumento da absorcao de mao-de-obra "sobrante" destas areas de terras suprimidas pelo setor 

sucroalcooleiro, para as penosas safras de corte de cana. O setor usirfruiu forte incentivo e 

recursos para a modernizacao das agroindustrias (usinas) sob a alegac&o de "progresso", 

principalmente nas decadas de 70 5 7 e 80 - o que nao ocorreu com outras culturas importantes 

para o abastecimento intemo como mandioca, milho e feijao. 

Esta tabela foi elaborada a partir de dados encontrados em SANTOS (2003) e do documento "Retrato da 
Localizacao da Producao Sucroalcooleira Brasileira" (Relatorio Economico. Belo Horizonte/MG, 20 de Janeiro 
de 2009). 
5 7 Coerente com o forte investimento na "modernizacao" a partir da industrializacao do pais como 
parte do projeto de desenvolvimento economico do governo militar. 
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No periodo do chamado 'Milagre Economico Brasileiro', ocorrido sob o 
regime militar, na decada de 70, os governantes de Alagoas alardeavam 
grandes realizacoes, com a implantacao de projetos estruturantes no interior 
e a execucao de importantes programas de reforma agraria. O carater dessa 
'reforma agraria', entretanto, tinha como referenda os programas de 
modernizacao da agricultura e apoio a agroindustria do Governo Federal, 
como o PROTERRA, o POLONORDESTE e o Projeto Sertanejo que, como 
foi visto, buscaram caminhos que tinham como finalidade principal 
aumentar a producao de alimentos para consumo e adequar a agricultura 
brasileira aos padroes tecnologicos modernos, deixando intocada a estrutura 
fundiaria, principal razao das demandas por reforma agraria no periodo38. 
(SOUZA, 2001, p.40). 

No periodo de 1965 a 1985, a agricultura brasileira passara por grandes 

transformacoes. Os governos militares impulsionaram uma politica de desenvolvimento, 

atraves da oferta de credito e inventivos fiscais, voltada a modernizacao do campo. Essas 

mudancas imphcaram na modernizacao tecnologica, de maneira que a agricultura passou a 

depender quase totalmente dos insumos produzidos pela industria capitalists Tal fato trouxe 

entre outras conseqiiencias o aumento das relacoes de trabalho assalariado no campo e a 

consolidacao da estrutura fundiaria concentradora em todo o Brasil. As desigualdades socio-

economicas que se origjnaram nesse periodo trouxeram a tona conflitos intensos que tinham 

como razao maior a luta pela terra. 

No entanto, a retracao da economia que ja vinha se instaurando desde a decada de 80, 

se agrava na decada de 90, principalmente com o fim do PROALCOOL59. A crise no setor 

sucroalcooleiro foi um golpe decisivo para o setor em Alagoas, acumulando dividas de anos 

anteriores de crise com a falencia de um grande contingente de usinas, causando uma grande 

crise financeira no estado e que atravessou os governos estaduais respectivamente, de 

Fernando Collor (1987-89), Moacir Lopes (1989-91), Geraldo Bulhoes (1991-95) e Divaldo 

Suruagy (1995-97). Mesmo com a recuperacao a partir de 199360 e com o aumento da receita 

oriunda do governo federal, nao foram suficientes para conter a crise. 

Os usineiros reagiram a situacao e desencadearam entao uma reestruturacao produtiva 

do setor para conformar um novo processo de acumulacao de capital. Isto implicou em 

elevadas taxas de desemprego tanto na regiao canavieira quanto no sertao (trabalhadores que 

migravam nos periodos de safra), rebaixamento dos salarios, transferencia de usinas locals 

Em consonancia com o contexto nacional de intensificacao das lutas no campo e na cidade por medidas de 
Reforma Agraria com a democratizacao do acesso a terra. 
5 9 Programa de incentivo a producao do alcool no Brasil. 
6 0 E desde periodo o famoso "acordo dos usineiros" com o governo alagoano de Fernando Collor para salvar o 
setor, que implicou no crescimento na arrecadacao do estado de apenas 5%. Sobre os aspectos e contexto deste 
evento ver, por exemplo, LIMA (1998). 
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para polos industrias em outros estados e regioes (transferencia de capitals), onde pudessem 

ampliar suas taxas de lucro, aumentar a produtividade com investimento tecnologico. Este 

contexto levou tambem a mminuifao da demanda por mao-de-obra nas safras de cana e a 

inviabilizacao de pequenos e medios fomecedores de cana-de-acucar para as grandes usinas, 

bem como afetou a economia dos municipios e do estado, com a mrninuicao da arrecadacao 

tributaria (LESSA, 2008; CARVALHO, 2002). 

Contraditoriamente, foi um periodo oportuno para a massa de trabalhadores rurais 

desempregados no campo. Os momentos de crise economica do setor canavieiro 

possibilitaram o avanco na organizacao dos trabalhadores rurais na luta pela terra em Alagoas, 

com a bandeira da reforma agraria (MELLO, 2002). Neste periodo ha um processo de 

significativa desconcentracao da propriedade da terra. Contudo, na regiao leste alagoana ainda 

predominam grandes extensoes de cultivo de cana, e atualmente e a regiao que concentra o 

maior numero de assentamentos do estado61. Estes assentamentos foram resultados de acoes 

politicas sistematicas de trabalhadores rurais sem-terras, organizados em movimentos sociais 

do campo, que a partir da ocupacao das terras de anrigas fazendas de usinas falidas foram 

conquistadas e transformadas em assentamentos rurais. 

No entanto, aprendendo com duas decadas de crise e a exemplo de outros estados que 

tiveram um crescimento economico maior do que de Alagoas, mesmo com a reducao dos 

investimentos no setor, o empresariado do Setor optou desta vez pela diversificacao 

economica. 

Paralelamente as medidas internas que atualizaram o processo de producao 
do acucar e do alcool, o setor procedeu a diversificacao de seus 
investimentos, passando a atuar em areas como a pecuaria, o beneficiamento 
do coco, a construcao civil; alem de deslocar parte de seu capital para 
investimentos em outros estados, como e o caso de Minas Gerais e 
Pernambuco. (SANTOS, 2003, p.45) 

Manuel Correia de Andrade (1986), uma referenda nos estudos sobre os espacos 

rurais no nordeste, discorre que a regiao agreste62 do nordeste foi colonizada 

fundamentalmente por criadores de gado, mas posteriormente tornou-se mais agricola do que 

pecuarista63. E, "apesar de proximo a area acucareira e de dispor de condicoes climaticas e 

6 1 Cf. Mapa com a localizacao dos assentamentos rurais em Alagoas (INCRA) no item 3.2. 
6 2 Segundo ANDRADE (1986:31), "o que caracteriza o Agreste e a diversidade de paisagens que ele oferece em 
curtas distancias, funcionando quase como uma miniatura do Nordeste, com suas areas muito secas e muito 
umidas". Esta regiao possui uma maior densidade da caatinga e menor densidade vegetal em relacao. 
6 3 Inicialmente, a criacao de gado nas regi5es do agreste e sertao objetivou garantir tracao animal para os 
sistemas produtivos dos engenhos situados na zona da mata, bem como para proteger os rebanhos alagoanos de 
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pastagens favoraveis ao desenvolvimento da pecuaria, foi tardiamente povoado" 

(ANDRADE, 1986, p. 120). 

O Agreste se caracteriza ainda por ser predominantemente policultor, possuir maior 

concentracao demografica em relacao ao sertao, desenvolver a pecuaria com padroes de 

criacao superiores aos utilizados pelos sertanejos. Favorece-lhe o fato de localizar-se proximo 

as principals cidades e a capital, "valorizando as terras e facilitando o escoamento da 

producao" (ANDRADE, 1986, p.37). E caracteristico ainda das regioes agreste e sertao, o 

processo de migracao sazonal de trabalhadores do sertao e agreste para as zonas canavieiras 

durante a safra, nos periodos de estios no agreste. 

A populacao agrestina era em geral pobre, limitando-se a cultivar o algodao 
- produto cuja cultura se expandia desde meados do seculo XVIII, mas que 
so no inicio do seculo XLX realizaria uma revolucao no Agreste e Sertao - o 
milho, o feijao, a mandioca e a cana-de-acucar, para fazer mel e rapadura. As 
lavouras davam, assim, lucros reduzidos. (ANDRADE, 1986, p. 124). 

Apos meados do seculo XVUI observou-se um "surto algodoeiro" no agreste 

nordestino e o algodao tomou-se, ao lado da cana, uma das principals culturas agricolas ate 

1940. Sendo esta cultura prejudicada ate perder sua dinamica produtiva e de comercializacao 

nas primeiras decadas do seculo XDC, devido a praga da lagarta rosada e a expansao das 

algodoarias paulistas. 

0 algodao era por natureza uma cultura mais democratica que a cana-de-
acucar. Nao so os grandes proprietarios, utilizando mao-de-obra escrava e 
assalariada, cultivavam-no, como tambem pequenos proprietarios, foreiros e 
moradores. A industrializacao mais barata e menos urgente que a da cana 
colocou o beneficiamento do algodao na mao de comerciantes que, com suas 
bolandeiras, a principio, e seus descarocadores, depois, estabeleciam-se em 
cidades, vilas e povoacoes, passando a comprar a materia-prima ao 
agricultor para vende-la, apos o beneficiamento, aos exportadores. Dai ter 
contribuido desde os primeiros tempos para o desenvolvimento da vida 
urbana, ao contrario do que ocorria com a cana-de-acucar. (ANDRADE, 
1986, p.125). 

As estrategias produtivas baseadas na producao do fumo e do leite eram sistemas de 

producao que se contrapunham a exploracao economica predominantemente canavieira e 

pecuarista sem, contudo, superar a importancia destes dois ultimos setores da economia 

alagoana. Mas, confirma a possibilidade de viabilizar economicamente outras formas de 

serem tornados pelos invasores holandeses. Somente depois da guerra com os holandeses o agreste foi integrado 
ao nordeste (ANDRADE, 1986:120). A criacao de gado e predominantemente ligada ao latifundio, e quando ha a 
atividade agricola e apenas subsidiaria da pecuaria. 
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exploracao agricola em moldes distintos da monocultura da cana e das criacoes de gado de 

forma extensiva. O que contribui ainda para a fixacao da populacao rural no campo, em 

epocas de grande exodo rural, e a urbanizacao de alguns municipios. 

Na producao fumageira, em Alagoas se destaca a cidade de Arapiraca64. Embora sendo 

uma lavoura que requer intenso trabalho manual, e de remuneracao compensadora; o fumo65 e 

geralmente cultivado por pequenos e medios proprietarios com ate 200ha. Andrade (1986, 

p. 130) ja observara que ha um intenso trabalho de mao-de-obra familiar no preparo da terra, 

plantio e tratamento das folhas ate a comercializacao, mas podendo-se recorrer eventualmente 

ao pagamento de diaristas para complementar a forca de trabalho. Estes diaristas -

assalariados temporarios - sao geralmente provenientes de municipios vizinhos. 

Em condicoes economicas capitalistas, essas duas mercadorias tomam-se 
mais lucrativas quando produzidas em pequenas e medias propriedades; isso 
fez com que nas areas leiteira e fumageira ocorresse uma especie de reforma 
agraria espontanea, levantou-se, por algum tempo, uma barreira invisivel 
mas poderosa contra o latifundio agricola e pecuario e a grande propriedade 
agroindustrial. (LESSA, 2002, p.31). 

Levantamento feito pela Fundacao Sistema Estadual de Analise de Dados (SEADE, 

s.d.) identificou que ate a decada de 80 a cultura do algodao contribuia para a formacao da 

renda dos pequenos e medios agricultores, mas a praga do "bicudo" diminuiu drasticamente 

as lavouras de algodao e os baixos precos no mercado internacional inviabilizaram essa 

atividade agricola em quase todo o nordeste. Em 2000, o cultivo de algodao representava 

apenas 2% da mao-de-obra ocupada e 0,6% da area cultivada no estado. 

A producao do algodao, leite e do fumo foi ocupando espaco nas pequenas e medias 

propriedades, sem, contudo, dispensar a concentracao de capital e de renda neste segmento 

economico, uma vez que "a pequena propriedade funcionou sempre como deposito de mao-

de-obra e como espaco seguro de expansao dos interesses da grande lavoura e das redes de 

comercializacao e credito voltadas para o mercado externo", como salienta Lessa (2007, 

P-02). 

Arapiraca e a segunda principal economia do estado, distanciando aproximadamente em 136km da capital. 
A lavoura de fumo e uma cultura de ciclo curto e pode ser consorciada com outras culturas como milho, feijao, 

fava e algodao. 
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3.1.2 ESTRUTURA FUNDIARIA E M ALAGOAS 

A estrutura fundiaria concentradora e uma das principals causas dos problemas sociais 

do Nordeste, implicando no exodo rural, nos subempregos nas capitals, no adensamento 

geografico das grandes cidades e capitals do pais, a violencia no campo, etc (ANDRADE, 

1986, p.48). Como e possivel observar na tabela a seguir, nos anos 90 mais de 96% dos 

imoveis rurais em Alagoas correspondiam a apenas 35% da area total ocupada por 

estabelecimentos agricolas com menos de lOOha. 

Tabela 11 - Estrutura Fundiaria de Alagoas (1996) 
Grupos de area 

total (ha) 

% n° de 

estabelecimentos 

% da area 

total 

Ate 10 80,6 10,3 

10 ate menos de 100 16,2 25,5 

100 ate 1.000 3,0 45,0 

Mais de 1.000 0,2 19,2 

Fonte: Censo Agropecuario do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica (IBGE, 1995-96). 

A classificacao das propriedades rurais podem se diferenciar levando-se em conta 

aspectos sociais e geoambientais de determinadas regioes. Assim, Andrade explica que 

Os criterios para a classificacao das propriedades em grandes, medias e 
pequenas variam consideravelmente de uma area para outra, em funcao da 
qualidade das terras, das condicoes naturais, da situacao geografica, da 
densidade demografica, do desenvolvimento economico-social, das 
facilidades de transporte, os sistemas agricolas e de criacao. (ANDRADE, 
1986, p.51) 

Dai que e importante considerar essas diferenciacoes no caso de Alagoas. Uma vez 

que, embora haja uma predominancia de areas ocupadas pela cana, esta nao e uma realidade 

hegemonica nas tres regioes alagoanas, concentrando-se os canaviais apenas na regiao leste. 

Como podemos observar nas figuras abaixo, no leste alagoano sao predominantes as 

grandes propriedades de terras (Grafico 6). Contrariamente, no territorio sertanejo 

predominam os minifundios e a menor proporcao de latifundios (Grafico 7). Ja na regiao 

agreste estao quase equiparadas proporcionalmente as propriedades minifundiarias, pequenas 



e medias. Por outro lado, os latifundios do agreste, embora proporcionalmente em quantidade 

menor, ainda ocupam uma elevada extensao territorial (Grafico 8). 

Grafico 6 - Concentracao Fundiaria na Mesorregiao do Leste Alagoano 

Concentracao Fundart a na Masceraglao do leste Alagoano 

Fonte: Censos Agropecuarios 1975/1985 IBGE. Sistema Nacional de 
Cadastre Rural (SNCR) INCRA. Organizado por Golbery Lessa. 

1 jrafico 7 - Concentracao Fundiaria da Mesorregiao do Sertao 
ConcenCracao Fundiaria na Mesorregiao do Sertao 

It78 

Fonte: Censos Agropecuarios 1975/1985 IBGE. Sistema Nacional de Cadastro 
Rural (SNCR) INCRA. Organizado por Golbery Lessa. 
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Grafico 8 - Concentracao Fundiaria da Mesorregiao Agreste 
Concentracao Fundtana na mesorregiao do Agreste 

; ~~~~~ 

1975 

Fonte: Censos Agropecuarios 1975/1985 EBGE. Sistema Nacional de Cadastro 
Rural (SNCR) INCRA. Organizado por Golbery Lessa. 

Este breve percurso histdrico e economico revela alguns fatores que em certa medida 

determinam as raizes rurais dos aspectos que configuraram a sociedade alagoana e que ainda 

moldam a estrutura social do estado na atualidade. No entanto, se por urn lado esta estrutura 

socioeconomica e mantida historicamente sob bases tradicionais, numa cultura politica 

atrelada aos interesses oligarquicos mantenedora de intensas desigualdades sociais; por outro 

lado, co-existem tambem os sujeitos e meios sociais de superacak) da problematica historica 

de concentracao de renda e de terra. Cabe, portanto, aos trabalhadores urbanos e rurais a 

tarefa historica de construir novas bases para o conjunto da sociedade alagoana 

3.2. A LA GO AS NA ATI ALIDADE 

Alagoas, embora sendo urn dos menores estados da federacao com 27.767,661 km2, e 

tambem urn dos mais densos com 3.037,103 habitantes (D3GE, 2007), distribuidos em 102 

municipios. Localizado a leste da regiao nordeste do Brasil, faz limite com os estados da 

Bahia, Pernambuco e Sergipe, e com o Oceano Atlantico. A populacao alagoana, com maioria 

de mulheres (51,22%), esta em processo de crescente urbanizacao com 69,04% de sua 

populacao urbana e 30,96% de habitantes no meio rural (SEPLAN, 2007), numa taxa de 

urbanizacao de 65%, segundo levantamento do PNAD (2005). 
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Grafico 9 - Populacao Residente por localizacao e sexo 

Fonte: IBGE/PNUD, 2005. 

O estado de Alagoas esta organizado territorialmente em tres mesorregioes e treze 

microrregioes, conforme descrito no quadro abaixo. 

Quadro 2 - Meso e Microrregides Al ago an as 
MESORREGIAO MICRORREGIAO 

Sertao Alagoano Serrana do Sertao Alagoano Sertao Alagoano 

Alagoana do Sertao do Sao Francisco 

Sertao Alagoano 

Santana do Ipanema 

Sertao Alagoano 

Batalha 

Agreste Alagoano Palmeira dos tndios Agreste Alagoano 

Arapiraca 

Agreste Alagoano 

Traipu 

Leste Alagoano Serrana dos Quilombos Leste Alagoano 

Mata Alagoana 

Leste Alagoano 

Literal Norte Alagoano 

Leste Alagoano 

Maceio 

Leste Alagoano 

S3o Miguel dos Campos 

Leste Alagoano 

Penedo 

Fonte: MENDES JUNIOR (2002) 
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Figura 2 - Mesorregioes Alagoanas 

Fonte: MENDES JUNIOR (2002) 

Apesar de possuir urn espaco geografico rico em potencialidades economicas, Alagoas 

e um estado que percorre "oasis" e "desertos". Com grande potencial hidrico66 (litoral, lagoas 

e rios), possui a menor extensSo territorial correspondente a zona semi-arida E por conta de 

seu patrimonio natural, apresenta um elevado potencial turistico e economico, mas que nao se 

traduz em desenvolvimento humano67. Pelo contrario, o estado coleciona indices sociais 

vergonhosos, seja na area da saiide, da educacao, trabalho, da seguranca publica e etc. O 

estado de Alagoas possui uma elevada taxa de mortalidade infantil de 49,4% (DATASUS, 

2003). 

Em 1996 Alagoas tinha 36,28% de sua populacao com idade igual ou superior a 15 

anos analfabeta. Em 2000, este indice caiu para 33,4%, (IBGE), diminuindo 

significativamente para a atual taxa de 29,3%. Apenas 3% possuem formacao de nivel 

superior, revelando um precario nivel educacional da populacao alagoana, o que se refletira 

nas oportunidades de emprego. Em 2002, contabilizava-se 3.725 estabelecimentos de ensino 

fundamental, 238 estabelecimentos de ensino medio e 10 instituicoes de ensino superior 

(MENDES JUNIOR, 2002). 

SSo 17 lagoas em todo o estado, em que se destacam a lagoas Mundau (20km de extensao) e a lagoa 
Manguaba (28km de extensao), proporcionando a sobrevivencia de Pescadores e marisqueiras nestas regiSes. 
Alem do Rio S3o Francisco, principal responsavel pelo abastecimento do sertao nordestino e de potencial 
hidroeletrico, movendo as usinas de Paulo Afonso e Xing6. 
6 7 Atualmente, o Indice de Desenvolvimento Humano de Alagoas e de 0,642 (PNUD, 2004). 
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Grafico 10 - Escolaridade do eleitorado alagoano 
2°gr. 

Fonte: Censo IBGE (2000), PNAD/IBGE 
(2006), SEPLAN ( 2007). 

Conforme levantamento realizado pelo IBGE com base nas Contas Regionais dos 

municipios brasileiros, Alagoas em 2003 alcancou um indice de 2,8%, maior do que a taxa de 

crescimento do pais (0,5%) e do nordeste (2,3%), porem, mantendo a mesma posicao no 

ranking nacional (Contas Regionais/IBGE, 2003). As atividades de exportacao de produtos 

quimicos e sucroalcooleiros foram os setores que mais promoveram este crescimento. Em 

2005 cresceu 4,9%, alavancado principalmente pelos subsetores de transportes, que cresceu 

52,7%, e da industria extrativista com uma taxa de crescimento de 48,8%. A diminuicao da 

producao de cana-de-acucar (ainda principal produto agricola do de Alagoas) influenciou para 

a queda de 2,8% no rendimento das atividades agricolas - responsavel por 76,2% do valor 

adicionado no setor agropecuario. 

Figura 3 - Localizacao Atual das Usinas e Destilarias - Alagoas 

Fonte: Censos Agropecuarios 1975/1985 IBGE. Sistema Nacional 
de Cadastro Rural (SNCR) INCRA. Organizado por Golbery Lessa. 
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Cabe ressaltar que embora o PIB aponte crescimento da riqueza produzida, nao 

significa que os indices sociais, como a renda, acompanhem esta mudanca na mesma 

proporcao, visto que o desenvolvimento economico nao esta necessariamente relacionado ao 

desenvolvimento social e humano em sua integralidade. 

Tabela 12 - Evolucao do PIB per capita (2003-2006) 

ESTADOS DO NORDESTE 

Produto Interno Bruto per capita (J RS) 

ESTADOS DO NORDESTE 
2003 2004 2005 2006 

Maranhao 3.112 3.588 4.151 4.628 
Piaui 2 978 3.297 3.701 4.213 
Ceara 4.145 4.622 5.055 5.636 
Rio Grande do Norte 4.626 5.260 5.950 6.754 
Paraiba 3.998 4.210 4.691 5.507 
Pernambuco 4.774 5.287 5.933 6.528 
Alagoas 3.805 4.324 4.688 5.164 
Sergipe 5.718 6.289 6 824 7.560 
Bahia 5.031 5.780 6.581 6.922 

Nordeste 4.355 4.899 5.499 6.029 
Brasil 9.498 10.692 11.658 12.688 

Fonte: IBGE. Contas Regionais, 2007. 

O Indice de Gini mostra um leve decrescimo da concentracao de renda - de 0,61 em 

2001 para 0,57 em 2005 (IPEA, 2008). Um percentual de 22% das pessoas de 10 anos ou 

mais em Alagoas vive sem rendimentos enquanto 47% recebe rendimentos de ate 1 salario 

minimo, e pouco mais de 1% tern mais de 10 salarios minimos (1BGE/PNAD, 2006). O que 

denota uma sociedade com uma baixa capacidade de consumo. No levantamento realizado 

pela IPEA, entre 2001 e 2004 houve uma variacao em tomo de pontes percentuais para 

menos, na proporcao da populacao alagoana em situacad de pobreza No entanto, em 2004 

ainda correspondia a 60%, ou seja, mais de um milhao de pessoas pobres e desprotegjdas 

socialmente (IPEA/Radar Social, 2006). 

Grafico 11 - PEA Alagoas por faixa de salario minimo (2005) 

Fonte: IBGE/PNAD, 2006. 
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No tocante a propriedade da terra, o indice de Gini que mede a evolucao da estrutura 
fundiaria, aponta que em Alagoas ha um processo de estabilizacao num alto patamar de 
concentracao de terras, mantendo-se num mesmo padrao mesmo com a criacao dos 
assentamentos rurais em areas onde antes eram latifundios - passando de 0,783 em 1992 para 
0,784 em 2003 (DATALUTA - Estrutura Fundiaria/Cadastro do INCRA Organizado por 
GIRARDI, 2008). As condicSes de posse e uso da terra sob bases conservadoras ocasiona 
historicamente inumeros conflitos no campo entre trabalhadores rurais sem terras e grandes 
proprietaries de terras, ou ainda areas de propriedade do estado. 

A economia alagoana continua preponderantemente baseada no setor sucroalcooleiro 
(industrias de transformacao), e embora o setor de comercio e servicos corresponda a 56,94% 
dos estabelecimentos com atividades economicas (Figura 3), emprega apenas 19,84% dos 
trabalhadores em todo o estado (Figura 4). A industria de transformacao representa 5,76% das 
unidades locais e 27,13% dos postos de trabalho, se tratando hegemonicamente das usinas de 
processamento de cana para producao de acucar e alcool. Ja a acmnnistracab publica 
representa apenas 0,70% das unidades locais, mas representando 22,68% dos trabalhadores 
empregados em Alagoas. E o setor agropecuario, equivalente a 0,56% das atividades 
economicas, ocupando formalmente apenas 1,49% dos trabalhadores. 

Grafico 12 - Estabelecimentos por Setor de Atividade Economica Alagoas (2005) 

Comunicatao 
Inleimodufjo 3% 

Finjnceiro 2% 
Fonte: SEPLAN (2007). 
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Grafico 13 - Vinculos Empregaticios por Setor de Atividade Economica Alagoas (2005) 
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Fonte: SEPLAN (2007). 

De acordo com estudo do BNB sobre a viabilidade economica do estado de Alagoas 
(MENDES JUNIOR, 2002, p.36), as principals atividades industrials estao localizadas em dez 
microrregioes alagoanas, significativamente identificas no setor sucroalcooleiro. 

Figura 4 - Area Canavieira de Alagoas 

Fonte: Carvalho (2000). 

Atualmente, Alagoas tern uma producao em media de 26 milhoes de toneladas de 
cana-de-aciicar por ano (CARVALHO, 2008a.). 
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Nestes ultimos oito anos, o setor, tal como na decada de 1990, cresceu e 
ficou ainda mais forte. No piano regional, as usinas e as destilarias, mesmo 
com uma reducao na area plantada, mas com uma producao maior de cana-
de-acucar, passaram a produzir a mais: acucar (100%) e alcool (40%) que na 
safra 1999/2000, e suas exportacoes alcancaram valores tres vezes 
comparado a oito anos atras. (CARVALHO, 2008a, p.03) 

Depois.da cana-de-acucar, a cultura do fumo e a segunda mais importante atividade 
agricola Embora sendo uma atividade de alta produtividade, esta cultura sofreu uma forte 
reducao da area cultivada a partir da decada de 90 devido em grande medida pelo recuo dos 
incentivos federals para este tipo de atividade agricola68. O municipio de Arapiraca e o 
principal produtor, industrializador e de distribuidor do fumo, baseado na pequena e media 
propriedade e com uma significativa absorcab de mao-de-obra. 

Grafico 14 - Area Colhida com as principals Lavouras em Alagoas (1995-96) 

Fonte: SEADE (s.d.) 

Contudo, a producao sucroalcooleira ainda e o principal segmento economico em 
Alagoas embora ocupe menos de um terco do territorio alagoano. A regiao semi-arida contem 
um potencial produtivo e uma mnanuzacao economica ainda pouco explorada. Requer 

Em consonancia com a politica nacional anti-tabagismo. 
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maiores investimentos tecnologicos, principalmente o desenvolvimento de alternativas para os 
longos periodos de seca em regioes do agreste e sertao. 

Quadro 3 - Principals Atividades Industrials nas Microrregides alagoanas MICRORREGIAO ATIVIDADE INDUSTRIAL 
Alagoana do Sertao do Sao Francisco Industria textil 
Batalha Beneficiamento de leite e laticinios 
Palmeira dos Indios Beneficiamento de leite e laticinios 
Arapiraca Fumo, produtos alimentares e 

termoplasticos 
Serrana dos Quilombos Acucar, alcool e laticinios 
Mata Alagoana Acucar, alcool e ceramica 
Litoral Norte Alagoano Alcool 
Maceio Quimica, acucar e alcool, produtos 

alimentares, fertilizantes, termoplasticos 
e textil 

Sao Miguel dos Campos Acucar e alcool, cimento, textil e 
fertilizantes 

Penedo Acucar e produtos alimentares 
Fonte: MENDES JUNIOR (2002). 
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Figura 5 - Principals Atividades Industrials por Microrregiao 
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Fonte: MENDES JUNIOR (2002). 

Alagoas chegou a ser considerada 'o file do nordeste' por apresentar as melhores 
condicoes pluviometricas no sertao para a atividade agricola em relacao as demais regioes 
sertanejas entre os nordeste, e por possuir o menor trecho semiarido em seu territorio 
(ANDRADE, 1986, p.33). No entanto, a contraditoria relacao entre extrema pobreza e 
concentracao de riqueza num mesmo territorio reflete os processos historicos da formacao da 
sociedade alagoana. Nas palavras de SANTOS (2003, p.40), "vivemos a experiencia de uma 
lenta - e freqiientemente interrompida - dinamica de desenvolvimento". 

3.3. A CONSTITUICAO DE NOVOS ESPACOS RURAIS: OS ASSENTAMENTOS 
EM ALAGOAS (1980 A 2008) 

Concordando com a assertiva de Nazare Wanderley (2004), a populacao que vive no 
meio rural desencadeia dois movimentos significativos na sociedade: a dinamizacao da vida 
local (configuracao da paisagem, uso e preservacao dos recursos naturais e sociais, relacoes 
sociais locais) e o estabelecimento de formas de relacionamento com a cidade e com a vida 
publico. Assim, a populacao rural se caracteriza nao apenas pelo lugar fisico, mas 
principalmente pelos processos sociais nos quais sao personagens e pelas relacoes que 
estabelecem nos vinculos familiares, com o meio ambiente, em relacao aos grupos sociais 
locais internos e externos. 

Historicamente, o espaco territorial brasileiro foi ocupado diferenciadamente, seja com 
as grandes propriedades, povoados, sitios, colonias, pequenas cidades, entre outros, 
diferenciando-se das experiencias europeia e norte-americana. As principals caracteristicas 
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do caso brasileiro, ainda segundo Wanderley (2004), sao a vinculagdo da grande agricultura 
colonial ao mercado externo e o vasto territorio brasileiro, favorecendo a dispersao da 
populaqdo pelo territorio. Esta mesma autora identifica uma dupla face do meio rural 
brasileiro. Primeiro, um meio rural fragilizado pelo isolamento espacial e dificuldade no 
acesso aos bens e services publicos, em geral disponiveis apenas nos centros urbanos, e pelo 
esvaziamento do campo, enquanto efeito do exodo rural. E um segundo aspecto, a existencia 
de um meio rural povoado com caracteristicas culturais proprias, "que dinamiza as relacoes 
sociais locais, e de uma grande capacidade de resistencia aos efeitos desagregadores aos quais 
estao constantemente confrontados" (WANDERLEY, 2004, p.90). 

A "questao rural" atual trata-se, portanto, da "perda de vitalidade dos espacos rurais", 
ou seja, da descaracterizacao do meio rural como espaco de vida e de trabalho, principalmente 
devido a grande propriedade patronal. Isto resulta na expulsao dos trabalhadores agricolas e 
camponeses, o esvaziamento espacial do campo, o empobrecimento da populacao rural e 
transferencia dos problemas sociais (atraves dos que foram expulsos do campo) para as 
cidades. 

O papel importante dos pequenos e medios produtores de alimentos de consumo a 
precos baixos, abastecendo o mercado interno, no desenvolvimento destas propriedades 
agricolas apoiadas pelo poder publico sao potencialidades para dar prosseguimento a outras 
formas de desenvolvimento economico alagoano que superem a grande propriedade como 
suposto vetor da economia alagoana. O que confere mais importancia social aos 
assentamentos rurais no estado de Alagoas. 

Em Alagoas, e possivel observar uma significativa mudanca na paisagem rural em 
diversos municipios, onde antes eram grandes extensoes de cultivo de cana-de-acucar ou de 
pastagens para criacao de gado, hoje sao espacos sociais construidos atraves de movimentos 
sociais na luta pela terra. Estes espacos contribuem para a diversificacao social no meio rural, 
com a presenca dos novos sujeitos sociais individuals e coletivos - os assentados e o MST. 

O processo de organizacao de trabalhadores rurais para a reivindicacao de terra se da a 
partir da decada de 80 no sertao alagoano, com o apoio fundamental da Pastoral Rural -
entidade ligada a Igreja Catolica; mas, e na regiao da zona da mata onde se concentravam 
grandes areas de terras de "propriedade" das usinas em processos de falencia, que este 
movimento ganhou expressividade e onde atualmente ha o predominio de assentamentos 
rurais. 
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Para Lessa (2002, p.39), na decada de 90 a sociedade alagoana atravessa um momento 
de avancos politicos organizauvos no campo da luta pela terra e pela reforma agraria entre 
agricultores sem-terra e num processo de resistencia a rnigracao para a capital - Maceio, 
como unica alternativa de sobrevivencia e de reproducao social. 

Discorrendo sobre a "emergencia dos movimentos sociais agrdrios nas areas 
canavieiras de Alagoas", MELLO (2002, p. 188) explica que: 

A emergencia dos movimentos sociais e dos novos processos de luta no campo em 
paralelo com o rearranjo politico-institucional, proporcionado pela vitoria de uma gestao de 
esquerda para o Governo do estado no final da decada de 9069, contribui para a criacao de 
orgaos publicos estaduais relacionados a questao agraria alagoana Neste periodo, foram 
criadas a Secretaria Extraordindria de Reforma Agraria, atuando em articulacao com o ja 
existente Institute de Terras de Alagoas (ITERAL), e ainda a Secretaria Extraordindria para 
Movimentos Sociais. 

Atualmente, a Superintendencia Regional (22a SR) do Instituto Nacional de 
Colonizacao e Reforma Agraria de Alagoas (INCRA) e o orgao publico responsavel pelas 
acoes de reordenamento fundiario, mediacao de conflitos, liberacao de creditos e execucao de 
acoes voltadas para os assentamentos. O INCRA constitui localmente o principal alvo das 
pressoes politicas por parte dos sujeitos coletivos no campo da luta pela terra atuando como 
mediador entre as diretrizes politicas governamentais, as demandas dos acampados e 
assentados, e as reivindicacoes postas pelos movimentos sociais do campo. 

Gestao do govemo estadual da coligacao PSB/PT com Ronaldo Lessa e Heloisa Helena, depois da derrocada 
do tradicional govemo de Divaldo Suruagy. 

Esses trabalhadores passaram a ser, na decada de noventa, tuna troca 
avancada das reivindicacoes do homem no campo; uma vanguarda que tem 
um peso politico fundamental e contribui muito para que as questoes 
economicas e sociais basicas nao sejam esquecidas. (LESSA, 2002, p.40). 

na medida em que cresceu um sentimento de descrenca em relacao as 
instituicoes tradicionais como partidos politicos e sindicatos, certos atores 
coletivos passaram a acreditar cada vez mais em sua capacidade autonoma 
de acao, formulando politicas piiblicas. (MELLO, 2002, p. 188). 
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Tabela 13 - Assentamentos Rurais em Alagoas por Periodo de Governo (1985-2007) 
Periodos N°de N°de 

Assent. Fam. 
Governo Jose Samey 1985-1989 04 238 
Governo Fernando Collor 1990-1992 04 222 
Governo Itamar Franco 1993-1994 0 0 
Governo Fernando Henrique 1995-1998 31 2.541 
Govemo Fernando Henrique 1999-2002 28 1.307 
Governo Lula 2003-2007 33 4.751 

TOTAL 132 8.599 
Fonte: Projetos Implantados no Brasil. INCRA (2008) e Feliciano (2002). 

Se por um lado a conquista dos assentamentos pela organizacao popular sigmfica um 
avanco na luta pela terra no Brasil e em Alagoas, desafiando os tracos oligarquicos rurais, por 
outro lado, as experiencias de assentamentos alagoanos nos levam a perceber que o processo 
de transicao acampamento-assentamento traz o desafio da "sustentabilidade dos 
assentamentos e na reproducao social dos assentados", e o que vem depois disso pode 
contribuir positiva ou negativamente para a luta posterior pela reforma agraria 

Embora reafirmemos que os assentamentos promovem melhores condicoes de vida e 
moradia em relacao a condicao anterior de sub-empregado nas cidades, posseiros, sitiantes ou 
mesmo de assalariados urbanos ou rurais; reconhecemos que estas areas sofrem com a falta de 
investimentos sociais e produtivos, refletindo as agruras da politica de assentamentos no 
Brasil. Embora se referindo ao contexto dos assentamentos no litoral norte do estado, no 
estudo de MELLO (2002), sao identificados aspectos semelhantes a maioria dos 
assentamentos em Alagoas. 

De maneira geral, as associacoes e moradores dos assentamentos apresentam 
inumeras reivindicacoes que, da falta d'agua a inexistencia de transportes, 
dizem respeito tambem a eletrificacao, seguranca publica, postos de saude, 
escolas, professores etc. Alem de uma precariedade generalizada no que se 
refere as condicoes de vida a maioria dos problemas e atribuida ao Incra, 
notadamente pela descontinuidade de acdes em infra-estrutura, 
financiamentos e assistincia tecnica (grifo nosso), que acabam 
comprometendo a qualidade de gestao nos assentamentos. (MELLO, 2002, 
p.224). 

SOUZA (2001, p.46) atribui o "fracasso" de projetos de assentamentos e das areas de 
regularizacao fundiaria anterior a 1995 aos seguintes fatores: 
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nao absorcao de processos de producao modernos pelos pequenos produtores 
beneficiado pelo Projeto [Projeto Fundiario em Terras Publicas70 da decada 
de 80], a falta de acompanhamento tecnico, as dificuldades de credito, o 
endividamento e os problemas climaticos teriam inviabilizado suas 
propriedades, levando esses agricultores a abandonarem a atividade, 
venderem a terra e partirem em busca de vida melhor na cidade. (SOUZA, 
2001, p.46) 

O IPNRA pre-estabeleceu a elaboracao de Pianos Regionais de Reforma Agraria 
(PRRA) para os estados da federacao. O PRRA de Alagoas estipulou para o periodo de 1986-
1989 o assentamento de 11.400 familias. Uma meta ousada para o contexto alagoano e nao 
executada71. (SOUZA, 2001, p.46) 

O fracasso do PNRA da Nova Republica refletiu-se no PRRA de Alagoas. 0 
programa de assentamento nao saiu do papel e as poucas regularizacoes 
fundiarias realizadas serviram apenas para apressar a problematizacao dos 
minifundistas beneficiados, incapazes de manter-se com o resultado da sua 
producao, em face das deficiencias ja referidas, agravadas pelo processo 
inflacionario que corroia rapidamente a renda recebida. (SOUZA, 2001, 
P-47) 

Na vigencia do II PNRA, a superintendencia do INCRA em Alagoas, a partir de 
debates e trabalhos tecnicos internos de pesquisa e planejamento, esbocou as primeiras 
diretrizes gerais para a conformacao de um Piano Regional de Reforma Agraria (PRRA 2004-
2007). Porem, as perspectivas de dar prosseguimento aos processos coletivos de construcao 
do PRRA nas mesorregioes foram impossibilitadas, mas nao impediu a elaboracao de uma 
primeira versao (Alagoas, 2006). Este documento traz uma ampla analise da questao agraria e 
agricola do estado, e das demandas por terra em Alagoas. 

Os dados mostram a existencia de 29.558 mimfundios, os quais ocupam uma 
area de 281.971,60 hectares. Se considerarmos que em cada um desses 
estabelecimentos reside uma familia com quatro membros, chegamos a um 
total de 118.232 individuos que sao potenciais demandantes de terras 
exploraveis nao utilizadas produtivamente. (ALAGOAS, 2006) 

Por outro lado, ainda e ausente no II PRRA um piano de metas - obtencao de imoveis 
rurais, execucao de infra-estruturas, numero de familias, assistencia tecnica, entre outras -

Em consonancia com o projeto federal para a modernizacao agricola do nordeste brasileiro, sob gestao local do 
INCRA e recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Uma analise das metas, 
recursos e resultados deste projeto pode ser encontrada em Souza (2001:41 -46). 

De 1986 a 1996, apenas 857 familias foram assentadas. E ate dezembro de 2008 esteve na marca de cerca de 8 mil familias. 
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bem como nao indica os recursos e fontes necessarios e/ou disponiveis para uma possivel 
execucao deste Piano. Contudo, vale lembrar que nao se trata de um piano finalizado e em 
vigencia, e portanto, nao se constituiu enquanto um instrumento norteador da politica federal 
de reforma agraria para Alagoas. 

Figura 6 - Piano de Metas da Obtencao de Imoveis Rurais 
PLANO DE METAS 

LEGENDA -
0 PROJETOS DE ASSENTAMENTO 
* ACAMPAMENTOS 1" A 
• P R E - S E L E C A O REQUERIDA 
• AREAS COM P R O C E S S O EM ANDAMENTO 

SUPERINTENDS NCIA 
REGIONAL DO 

ESTADO DE ALAGOAS 

Fonte: Diretoria de Obtencao. INCRA Alagoas. Situacao em 2003. 

Atualmente, sao contabilizados 153 assentamentos no ambito do governo federal, 
atraves do INCRA, envolvendo 10.633 familias (mas com capacidade para 13.447 familias), 
num total de 104.195,3777ha, distribuidos em cercade 40 municipios (INCRA/SJPRA, 2008). 
E conforme a classificacao do INCRA, os imoveis federals destinados para reforma agraria 
sao identificados em sete fases. Em Alagoas, os assentamentos estao distribuidos da seguinte 
forma: 

Tabela 14 - Numeros de Assentamentos por Fase de Implementacao - Alagoas 
Fases N° de Assent. 

1. Pre-projeto de Assentamento 0 
2. Assentamento em Criacao 0 
3. Assentamento Criado 68 
4. Assentamento em Instalacao 21 
5. Assentamento em Estruturacao 24 
6. Assentamento em Consolidacab 36 
7. Assentamento Consolidado 4 

TOTAL 153 
Fonte: SIPRA/TNCRA, em abril de 2009 
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Alem destes assentamentos, impulsionados pelas lutas sociais no campo com a 
mediacao de movimentos sociais, existem mais 134 imoveis rurais criados no ambito do 
governo estadual sob gerencia do Instimto de Terras de Alagoas (ITERAL). 



Figura 7 - Mapa com imagens georreferenciadas dos assentamentos rurais em Alagoas 

SUPERINTiJNDENCIA REGIONAL DE ALAGOAS 
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Segundo estimativas do INCRA, existem ainda aproximadamente 13 mil trabalhadores 

rurais acampados em todas as regioes alagoanas72 e 10.633 mil familias em assentamentos 
"federals" em todo o estado. 

Tabela 14 - Assentamentos em Alagoas por Tipo de Assentamento Qtde Familias Area Total (ha) 
Assentamentos Federals (INCRA) 153 10.633 104.195,38 
Banco da Terra (ITERAL) 21 720 11.094,93 
Credito Fundiario (ITERAL) 108 1.374 14.275,18 
Reordenamento Fundiario (ITERAL) 05 97 2.094,00 
Total 287 12.824 1.544.902^1 

Fonte: INCRA (SIPRA), Janeiro de 2008. ITERAL, maio de 2008. 

Embora em 2005 a superintendencia regional do INCRA de Alagoas tenha superado a 
meta de assentamento de familias para o ano (105,1%), o numero de familias assentadas na 
relacao de beneficiarios (RB) ate 2007 corresponde a apenas 38,8% do total das metas 
propostas no II PNRA, de 12.252 familias nos anos de 2003 a 2007, como podemos observar 
no grafico abaixo (tabela geral em anexo). 

Grafico 15 - Balanco das Metas e RB"s Homologadas Alagoas (2003 a 2007) 
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Fonte: INCRA (SIPRA), 2008. 

72 Numeros fornecidos pela Ouvidoria Agraria, INCRA (2008). 
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Grafico 16 - Comparativo dos Projetos Implantados ate 2007 - Brasil x Nordeste x Alagoas 
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Ate 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

• BRASIL 940 392 469 717 758 673 423 478 389 322 443 892 717 332 
• N O R D E S T E 353 185 234 374 327 233 197 205 235 150 288 443 259 150 
• A L A G O A S 12 1 6 11 13 6 4 14 4 1 12 16 4 28 

Fonte: INCRA, 2008. 

Mais recentemente, Alagoas foi pioneiro com a criacao da primeira Vara Agraria do 
pais, responsavel pela mediacao dos conflitos no campo sob a bandeira da "justica agraria", 
saindo do ambito da justica comum (Gazeta de Alagoas, 2008). Porem, os efeitos e resultados 
desta medida na estrutura agraria do estado e nas relacoes de conflitos entre trabalhadores e 
grandes proprietaries rurais ainda sao recentes para analisar. 

Embora o atual superintendente73 tenha uma trajetoria politica no campo da esquerda 
em Alagoas, o que estreita o dialogo com os movimentos sociais, nao podemos esquecer que 
enquanto agente estatal, suas decisoes e discursos estab organizados a partir da sua posicab no 
campo da luta pela terra, onde pairam distintos projetos de reforma agraria. Acima de suas 
vontades e disposicoes individuals, esta a politica de govemo e a burocracia estatal aos quais 
e submetido; e a sua frente, as constantes pressoes dos sujeitos sociais que reivindicam para si 
as acoes do estado conforme sua "nova" posicab social e politica de "assentado"74 Como 
percebe Mranda (2005, p.92), ancorado na abordagem bourdiesiana e se referindo ao campo 
da cultura, que 

as praticas dos diferentes agentes no campo cultural dependem da posicab 
que ocupam em seu interior. Independentemente das consciencias e 
vontades, essa posicab impoe-se, fazendo-se ideologia propria e 
engendrando suas tomadas de posicab (...) (MIRANDA, 2005, p.92). 

Considerando as raizes agrarias tradicionais que se ramificam no decurso historico de 
Alagoas, aqui a necessidade de uma reforma agraria se torna mais urgente e necessaria. Os 

73 Prof. Gilberto Coutinho. 
74 No entanto, esse quadro de "dialogo" entre a gestao do INCRA com os movimentos sociais nao foi uma 
constante. Em 2002, as organizacSes MST,CPT e MT se articulam politicamente para reivindicar ate conseguir a 
saida do superintendente do 6rgao, Quixabeira, acusado de manter uma politica anti-Reforma Agraria. Em 2006 
acontece pressao semelhante para o afastamento do entfio superintendente Gino Cesar, sob acusacao de utilizar o 
INCRA com fins eleitoreiros (SILVA, 2008:31). 
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distintos atores e interesses corrfiguram um quadro complexo de negociacoes, conflitos e 
disputas de projetos politicos e de desenvolvimento rural, conforme ja discorremos em outro 
momento. E neste cenario, os sujeitos coletivos do campo representam um papel fundamental 
para provocar mudancas num contexto social caracterizado pela permanencia de estruturas 
arcaicas, acreditando que "a democratizacao da propriedade da terra e dos meios de producao 
se constituent no fundamento para mudancas sociais profundas (dentre as quais, a Reforma 
Agraria) da nossa sociedade" (FRANCA, 2000, p. 117). 

3.3.1. O MST em Alagoas: novos sujeitos contra velhas estruturas75 

Sem esquecermos as bandeiras de luta pelo direito a terra dos povos indigenas e dos 
remanescentes de quilombolas - segmentos que fogem ao nosso campo de pesquisa, os 
movimentos sociais do campo, organizados sob a bandeira da reforma agraria em Alagoas sao 
relativamente recentes, atuando a partir da decada de 80, sobretudo atraves dos sindicatos 
rurais com o apoio de segmentos progressistas da lgreja Catolica e Luterana. 

Atualmente, os principals movimentos sociais existentes em Alagoas e que atuam no 
campo da luta pela terra sao: Comissao Pastoral da Terra (CPT), Movimento de Libertacao 
dos Sem Terra (MLST), Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MTL), Liga dos 
Camponeses Pobres, alem do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). No 
entanto, devido ao recorte desta pesquisa, privilegiaremos nosso "olhar" sobre os 
assentamentos rurais derivados das lutas no campo procedentes do MST, sem, contudo 
diminuir a importancia e o papel dos demais movimentos e grupos sociais neste campo social 
em Alagoas. 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) - como um dos sujeitos 
coletivos que dao continuidade aos processos historicos de luta camponesa no Brasil - e um 
movimento social gestado nos anos de resistencia contra o regime autoritario instaurado no 
Brasil entre as decadas de 60 e 80. Em 1984 e realizado seu primeiro encontro nacional no 
Parana, sendo suas primeiras acoes politicas desencadeadas no sul do pais e posteriormente se 
alastrando pela regiao nordeste brasileira76. 

Para a construcao deste capitulo, tomamos como referencias os nossos trabalhos monograficos de graduafao e 
especializa9ao, ambos realizados em parceria com Elaine Nunes da Silva (SILVA e SANTOS, 2003 e 2005), e 
do trabalho academico resultado das pesquisas empreendidas por Jose Roberto Silva (2008), que realiza um 
excelente esforco de investigacao e sistematizacao de forma mais acurada, da trajetoria historica de formacao do 
MST em Alagoas, refletindo os processos sociais proprios do contexto historico da sociedade alagoana. Na 
medida do possivel, procedemos a atualiza96es dos dados outrora obtidos, bem como a complementacao de 
informa9oes atraves de novos informantes e documentos. 

Para um aprofundamento sobre o surgimento do MST no Brasil podem ser consultadas as obras de 
MORISSAWA, Mitsue. A Historia da luta pela terra e oMST. Sao Paulo: Expressao Popular, 2001. MOURA, 
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Para o processo de organizacao dos trabalhadores rurais em Alagoas, a Pastoral Rural 

desempenhou um importante papel - principalmente no sertao alagoano - contribuindo 
substancialmente na organizacao e formacao politica de liderancas dos sindicatos rurais 
naquela regiao, e que posteriormente gestaria as primeiras liderancas "sem terra", dando 
suporte nas atividades politicas e organizativas do MST no estado. Como fica expresso na fala 
de um dos primeiros militantes deslocados do sul para a estruturacao do MST em Alagoas: 
"Uma vez que nos estados ndo tinhamos secretarias, conseguimos espagos nas igrejas e 
sindicatos " (L., militante do MST, deslocado do Rio Grande do Sul para Alagoas na segunda 
metade da decada de 80). 

Assim, a Pastoral Rural e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (especialmente o de 
Inhapi) foram fundamentals para a organizacao de um novo sujeito coletivo77 na luta pela 
terra em Alagoas. Esta nova configuracao politica contribuiu substancialmente no debate da 
reforma agraria em Alagoas, fazendo interagir os distintos agentes deste processo em que os 
trabalhadores rurais ganham forca social e passam a estabelecer novas regras, metodos e 
formas de organizacao coletiva e de reivindicacoes perante o Estado, semelhante as dinamicas 
dos movimentos sociais populares da regiao de Sao Paulo interpretadas por SADER (1988). O 
Brasil vivenciava um momento historico de mudancas expressivas na conjuntura politica 
decorrentes de duas decadas de repressao militar, mas que perdia legitimidade social ao passo 
que avancava e se fortalecia a organizacao popular. 

(...) na emergencia dos novos atores sociais, das novas configuracoes e 
identidades dos trabalhadores no cenario publico, no que parece o inicio de 
um outro periodo na historia social de nosso pais, nos deparamos com o 
nascimento de formas discursivas que tematizam de um modo novo os 
elementos que compoem as condicoes de existeneia desses setores sociais 
(SADER, 1988, p.20). 

Nos anos 80, comecaram a surgir os embrioes do nucleo local do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra. A Pastoral Rural viabilizou a participacao de um trabalhador 
rural - lideranca sindical - no I Congresso Nacional do MST, realizado no Parana eml985, 
que ao retornar socializou com os demais integrantes do sindicato os debates realizados 

Clovis. Sociologia Politica da Guerra Camponesa de Canudos: Da Destruiqao do Belo Monte ao Aparecimento 
do MST. Sao Paulo: Expressao Popular, 2000. MEDELROS, Leonilde S. e LEITE, Sergio (orgs). A Formacao 
dos Assentamentos Rurais no Brasil: processos politicos e politicas piiblicas.Porto Alegre/Rio de Janeiro: Ed. 
Universidade/UFRGS/CPDA, 1999. FERNANDES, Bernardo Mancano. Genese e Desenvolvimento do MST. 
Caderno de Formacao N° 30.Sao Paulo: Peres, 1998. FERNANDES, Bernando Mancano. A Formacao do MST 
no Brasil. Petropolis: Vozes, 2000. 
77 Concordamos com o sentido expresso em SADER (1988:55), para quem "sujeito coletivo" se refere a "uma 
coletividade onde se elabora uma identidade e se organizam praticas atraves das quais seus membros pretendem 
defender seus interesses e expressar suas vontades, constituindo-se nas lutas". 
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naquele congresso e as experiencias de acoes coletivas dos trabalhadores rurais em outros 
estados, principalmente a "novidade" das ocupacoes como forma de luta78. A apropriacao das 
formas e espacos de socializacao politica utilizados pelo MST - cursos, reunioes, ocupacoes, 
marchas - contribuiram para inserir elementos novos de percepcao da realidade vivida pelos 
sem-terra, posseiros e pequenos produtores no estado. 

O sindicato de Inhapi cria em sua estrutura organizativa uma "coordenacao executiva 
dos sem-terra", onde se forjou as primeiras liderancas rurais locais que viriam a constituir as 
militancia estadual do MST em Alagoas. Em 26 de Janeiro de 1987, acontece no municipio de 
Delmiro Gouveia (sertao alagoano), na Fazenda Peba, a primeira ocupacao com a bandeira do 
MST, em que participaram 76 familias de posseiros, de onde sofreram subseqiientes despejos. 

"Perseguicoes, ameacas e despejos" foi a tonica naqueles primeiros anos. Durante a 
decada de 80 as regioes do sertao e agreste constituiram os embrioes do movimento no estado; 
e do final desta decada aos anos 90, a zona da mata foi o alvo das ocupacoes de terras, 
acompanhando os processos decorrentes da reestmturacao produtiva na regiao canavieira 
associado a "crise de representacao"79 dos trabalhadores rurais no setor sucroalcooleiro, 
seguindo ate os dias atuais com o processo de territorializacao do MST em Alagoas. 

Nos relatos historicos do MST, sao recorrente os relates de prisoes arbitrarias, torturas, 
perseguicoes, privacoes pelas quais passaram as liderancas e militantes neste processo de 
formacao do MST em Alagoas, seja no sertao ou no agreste. Nao foi diferente das marcas de 
violencia exercidas pelos dominadores com indios, negros e posseiros nos anos iniciais de 
formacao da sociedade alagoana, refonpando a cultura do "coronelismo", "pistolagem" e a 
truculencia dos dispositivos de poder das oligarquias rurais. 

No entanto, ao passo que se (re)construiam na dinamica social, os novos militantes 
agregavam outras formas de reivindicacao e negociacao com o Estado. E, alem das 
ocupacoes de terras, realizavam ocupacoes de predios piiblicos80, conquistavam o apoio de 
segmentos do campo e urbanos como a CUT, Sindicato dos Urbanitarios, Colonia de 
Pescadores, CPT, funcionarios da EMATER, liderancas politicas do PT, PC do B, estudantes 
universitarios, entre outros. 

As ocupacoes de terras foram paralisadas. Nao sendo possivel avatar no 
sertao, porque a Pastoral que era a principal forca e tinha credibilidade 

As ocupacoes como metodo de luta foi uma das principals discordancias da Igreja naquele momento ao 
movimento social recem criado. 
19 Para uma melhor abordagem dos processos inerentes aos trabalhadores rurais do setor canavieiro, no contexto 
de reestruturacao produtiva, e a atuacao dos sindicatos rurais, ver Mello (2002). 
80 Em 1988 ocupam a Secretaria da Agricultura do Estado, com sua sede em Maceio, tendo como pauta de 
reivindicacao a desapropriac3o das Fazendas Peba e Lameirona, bem como o fornecimento de sementes para o 
plantio e cestas basicas para as familias acampadas. A ocupacao durou 22 dias. 
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dentro dos sindicatos e comunidades so aceitava a realizacao de outra 
ocupacao quando a primeira fosse conquistada. Essa postura forca o MST a 
se deslocar para a regiao do agreste, no final de 1988, com a instalacao de 
sua secretaria no municipio de Arapiraca, dando inicio aos trabalhos de base 
nos municipios de Arapiraca, Craibas, Monteiropolis, Girau do Ponciano, 
Teotonio Vilela, Sao Jose da Tapera, Batalha, Pao de Acucar, Limoeiro, 
Lagoa da Canoa, Igaci, Taquarana e outros. (SILVA, 2008, p.24). 

So em 1989 se da oficialmente o ato de criacao do Assentamento Peba, a primeira 
conquista dos trabalhadores rurais sem terra nesta nova forma de luta. Neste periodo, o MST 
ja se constituia numa das principals forcas sociais do campo, legjtimando-se perame os outros 
segmentos da sociedade. 

E neste periodo inicial que liderancas do MST da regiao sul, berco do movimento no 
Brasil, se empenham em expandir a atuacao desta organizacao nos estados do nordeste. 
Alagoas toma-se entao referenda no processo de expansao do MST na regiao, instalando a 
primeira secretaria regional, responsavel por acompanhar e coordenar o Movimento nos 
demais estados do Nordeste. 

Neste periodo e significativo tambem o numero de liderancas-dirigentes81 

provenientes de outros estados - principalmente de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Parana. E embora estes sujeitos tenham cumprido um papel fundamental no processo de 
intercambio dos metodos e formas de luta no campo, promovendo "encontros culturais" entre 
os trabalhadores rurais dos estados do sul com os do nordeste ampliando, portanto, a 
temtorializacao do MST nesta regiao, tambem evidenciaram aqueles militantes sulistas as 
muitas diferencas inter-regionais que implicariam diretamente nestes processos de interacao82 

Embora os militantes e dirigentes tenham rompido, de certo modo, com uma 
trajetoria que desembocaria na vocacao religiosa, ao construirem o MST, 
estes atores acabaram reapropriando-se do metodo de organizacao da acao 
pastoral progressista da Igreja que, na decada de 70, questionava o 
sindicalismo rural 'assistencialista', 'burocratizado' e 'presidencialista' e 
propunha um trabalho politico voltado para a organizacao das bases, ou seja, 
aqueles setores da populacao altamente pauperizados e desprovidos de 
qualquer participacao politica, geralmente marcados por relacoes de 
dependencia pessoal e clientelismo politico. (LERRER, 2006, p.04). 

Em geral, eram filhos de agricultores atingidos pelos reflexos da modernizacao da agricultura na regiao Sul 
(decada de 70), e em geral, provenientes de instituicoes catolicas de orientacao progressista (Teologia da 
Libertacao), principalmente ligadas a Pastoral da Juventude, as CEB's ou a CPT (Lerrer, 2006:03). Entre os anos 
de 1988 e 1989 se deslocaram para Alagoas cerca de 16 liderancas do MST. Segundo dados levantados, apenas 
duas liderancas eram nordestinos, os demais eram sulistas. 
82 Uma interessante analise sobre os aspectos interculturais da participacao de liderancas do MST deslocados da 
regiao sul para a organizacao do Movimento no nordeste brasileiro, pode ser encontrada no trabalho de Debora 
Lerrer (2006). 
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Esses "encontros culturais" revelaram tambem distanciamentos entre os metodos 

organizativos experimentados no sul - tanto referentes as acoes coletivas de lutas, como 
principalmente nas formas organizauvas da vida social e do trabalho agricola familiar nos 
assentamentos rurais. Os conflitos neste processo se referiam principalmente aos processos 
decisorios e as formas de ajuntamento de trabalhadores para as acoes politicas, como os 
acampamentos e as ocupacoes (FERNANDES, 2000 e LERRER, 2006). 

Caracteristicas especificas dos acampamentos no nordeste: a) nao permanencia 
constante dos sem-terra nos acampamentos, proximas as suas cidades de residencia; b) em 
geral, as areas reclamadas para a desapropriacao pelos sem-terra sao conhecidas 
anteriormente, em muitos casos, nas quais tenham tido alguma relacao de 
trabalho83(LERRER, 2006, p.8). 

Estes "atores-chaves" deslocados do Sul para o Nordeste na trajetoria de formacao e 
territorializacao do MST sao classificados por Lerrer (2006, p. 09) em tres geracoes84: a) 
Militantes da primeira geragdo (1985 a 1988) - vindos de Santa Catarina para os estados da 
Bahia, Sergipe e Alagoas. Num primeiro momento, esta migracao objetivou a construcao do 
MST no Nordeste e posteriormente estimulou a organizacao estadual do Movimento para a 
criacao das secretarias estaduais; b) Militantes da segunda geragdo (1989 a 1995) - o MST ja 
esta consolidado no NE e com varios assentamentos criados, com integrantes nos estados 
compondo a coordenacao nacional do MST. Os militantes deste periodo contribuiram na 
estruturacao organica (direcao, setores, instincias deliberativas) e na formacao politica do ao 
Movimento local. Tiveram tambem a atribuicao de influenciar na organizacao e gestao dos 
assentamentos, conforme as experiencias desenvolvidas no Sul do pais; e, c) Militantes de 
terceira geragdo (1996 a 1997) - estes sujeitos deslocaram-se de outros estados de diferentes 
regioes, mas ainda com predominio do Sul, indicados nas instancias politicas nacionais 
atraves da constituicao de "brigadas nacionais" e com periodos de permanencia reduzidos. Em 
Alagoas estiveram presentes militantes das tres geracoes. 

O Rio Grande do Sul durante a trajetoria do MST no Brasil era considerado como o 
principal 'laboratorio' das experiencias do MST, que la promovidas estabeleciam outros 
processos de experimentacao nacional. A partir de analises criticas sobre esses processos de 
intercambios, atualmente ha uma maior descentralizacao nas diversas formas de organizacao 

Que pode ser motivada inclusive por "vinganca" do proprietario do imovel rural, devido as pessimas 
experiencias de trabalho vividas em outro momento ou porque seus direitos trabalhistas nao foram garantidos 
pelo fazendeiro\empregador. Como ouvidos em relates de atuais militantes do MST no sertao alagoano. 
84 Estamos utilizando o sentido de "geracao" incutido por LERPvER (2006), relacionados aos periodos de 
migracao de militantes do MST entre os estados da regiao sul para o nordeste, e posteriormente entre a regiao 
nordeste. Cada geracao se diferencia basicamente quanto a intencionalidade dos sujeitos em cada periodo. 
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sejam das ocupacoes, mobilizacoes, arranjos produtivos nos assentamentos. Pesquisando 
sobre estes aspectos, Lerrer (2006, p. 09) parte dahipotese de que 

o MST pode ser considerado como um agente modemizador das relacoes 
sociais no campo nestes estados nordestinos, visto que procura inserir os 
assentados da reforma agraria, enquanto agricultores, em concepcoes 
economicas do mundo moderno, ja vivenciadas com grande intimidade pelos 
camponeses da regiao Sul. 

No entanto, observamos que estas intencoes dos "atores-chaves" em "modernizar" as 
formas de trabalho nos assentamentos do nordeste incorreu, em certa medida, em preconceitos 
quanto aos trabalhadores nordestinos, culminando na imposicao de modelos inadequados aos 
contornos culturais da convivencia social e do trabalho agricola familiar nos diferentes 
contextos nordestinos. Vale ressaltar que as desigualdades regionais evidenciam as 
dificuldades das populacoes nordestinas em relacao as populacoes sulistas. No nordeste, sao 
mais baixos os niveis de escolaridade, de acesso a assistencia tecnica rural e as inovacoes 
tecnologicas da modemidade, bem como de acesso ao credito, que, por conseguinte, vai 
influenciar negativamente nos processos de desenvolvimento social e economico dos 
trabalhadores rurais nordestinos, dentre eles, os assentados. 

No caso da pesquisa de Lerrer (2006, p. 11), trabalhando num recorte empirico dos 
estados de Sergipe, Pemambuco e Paraiba, observou que os "atores-chaves" que seguiram 
para o nordeste apontaram para a "producao de lotes" como o aspecto que, segundo 
depoimentos, expressava os principals "desencontros" culturais entre nordeste e sul. 
Percebiam-se naquele momento de consolidacao do MST as dificuldades em organizar os 
trabalhadores locais em torno da coletivizacao de experiencias como cooperativas ou mesmo 
os grupos coletivos enquanto arranjo social nos assentamentos. Os niveis de pobreza dos 
trabalhadores rurais nordestinos eram tambem observados com espanto por aqueles sujeitos. 

Lerrer (2006) chama atencao ainda para a "pratica regulatoria" do MST em relacao 
aos assentamentos, conformando deterrninadas estruturas organizativas. A autora identifica o 
MST como um "agente modernizante" no campo, viabiliza acessos, conhecimentos e 
informacoes que dificilmente teriam acesso, ou os teriam em condicoes mais limitadas, "tanto 
por tentar tomar os assentamentos mais eficientes economicamente, partindo inclusive para 
uma luta politica marcada pela preocupacao educacional e tecnica, como quando pretende 
inserir a dimensao futura da historia na vida cotidiana de sua base" (LERRER, 2006, p. 19). 

A partir da decada de 90 percebemos uma mudanca discursiva no interior do MST, 
devido as novas configuracoes intemas exigjdas pelas novas demandas de sua base assentada. 
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Configura-se um novo momento da luta dos trabalhadores, em que se somavam as demandas 
por terras, as reivindicacoes demandas pelos assentamentos. Percebia-se que, 

Mesmo com a conquista da terra, os problemas das familias com relacao a 
saude, educacao, infra-estrutura basica, nao foram resolvidos, de forma que 
se fez necessario ocupar as prefeituras municipais para cobrar estas 
reivindicacoes do poder local dos municipios (...) (SILVA, 2008, p.42). 

Em Janeiro de 1990 deste mesmo ano e realizado no Assentamento Boa Vista 
(Jacuipe) o primeiro "laboratorio de producao", contando com a participacao de mais de cem 
assentados de todo o estado. Inaugurando em Alagoas as discussoes intemas, com base nos 
debates nacionais, em tomo dos possiveis arranjos produtivos para os assentamentos de base 
do MST (Silva, 2008, p.25). 

Ainda em 1991, em Delmiro Gouveia, no Assentamento Lameirao, acontece 
o 1°. Encontro Regional do MST para discutir os rumos dos assentamentos, e 
no mesmo ano, em junho, e feita a primeira ocupacao na Prefeitura, pelos 
assentados do Peba e do Lameirao para reivindicar professores, merenda 
escolar, posto medico, agua para beber, dentre outras reivindicacoes 
necessitadas pelas familias. (SILVA, 2008, p.27). 

Divergencias e disputas internas ameacaram a estagnacao do Movimento nos tres 
primeiros anos da decada de 90. Segundo SILVA (2008, p.27), as rupturas daquele periodo 
foram atribuidas as influencias externas de organizacoes e partidos politicos (principalmente 
PT e PSB) que adentraram na estrutura organica do Movimento, a partir de suas liderancas, e 
interferiram no "metodo das acoes do MST". 

Parte das liderancas daquele periodo rompeu com o MST e criou outras 
organizacoes85; alguns militantes se deslocaram para outros estados, permanecendo nas 
estruturas do MST, e retornando posteriormente com novos militantes de Sergipe para 
reestruturar organicamente o Movimento em Alagoas. Foram retomados os "trabalhos de 
base" para a realizacao de novas ocupacoes, principalmente na zona mata (canavieira) - que 
vivia o contexto da reestruturacao produtiva, regiao onde se estabeleceram os principals focos 
dos conflitos por terra durante toda a decada de 90. 

Em 1998 e firmada uma parceria entre Universidade Federal de Alagoas, Instituto 
Nacional de Colonizacao e Reforma e MST para desenvolver o Projeto de Educacao e 

Como e o caso do Centra de Apoio aos Pequenos Agricultores (CEAPA) e do Movimento de Libertac3o dos 
Sem Terra (MLST). 
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Capacitacao de Jovens e Adultos nas Areas da Reforma Agraria86 em Alagoas, atraves do 
Programa Nacional de Educacao da Reforma Agraria (PRONERA). 

No ano de 1999, se intensificaram as disputas por terra, totalizando 25 ocupacoes em 
um ano, abrangendo 16 municipios nas tres regioes alagoanas e envolvendo 3.807 familias. 
Regiao Leste: Paripueira, Piacabucu, Penedo, Jacuipe, Flexeiras, Murici, Sao Luis do 
Quitunde, Joaquim Gomes, Atalaia, Marechal Deodoro, Maragogi, Jundiai, Maceio; Agreste: 
Craibas, Traipu, Sao Bras, Quebrangulo, Sao Sebastiao; Sertao: Delmiro Gouveia, Piranhas. 
Como podemos pressupor destes dados, o MST apresentava no final da decada de 90 um 
avancado processo de territorializacao nesta unidade da federacao. 

As relacoes interinstitucionais dos movimentos sociais do campo, principalmente com 
a superintendencia regional do INCRA em Alagoas, serao geralmente conflituosas. Estes 
conflitos se acirram principalmente quando as configuracoes das gestoes daquele orgao sao 
identificadas com uma politica "anti-reforma agraria". 

Foi em 28 de fevereiro [de 2005] que mais de duas mil familias sairam dos 
acampamentos e assentamentos de todo o estado e ocuparam a Sede do 
INCRA e a Praca Sinimbu, em Maceio, para denunciar a corrupcao no 
INCRA, o atraso na reforma agraria e solicitar o afastamento da direcao 
politica do orgao, uma vez que a mesma estimulava a corrupcao nos 
assentamentos e mantinha uma politica de divisao e controle dos 
movimentos para fins eleitoreiros. Esta ocupacao durou trinta e tres dias. 
Nove dirigentes fizeram quatorze dias de greve de fome, contanto com o 
apoio e a solidariedade de estudantes universitarios por vinte e quatro horas. 
Esta mobilizacao tambem uniu mais de trintas organizacoes e entidades 
partidaria, estudantil, popular e sindical em apoio a sua causa. 
Simultaneamente a ocupacao dos trinta e tres dias, no dia 29 de marco, mais 
de oitocentas familias ocuparam as instalacoes da Usina Xingo para forcar as 
negociacoes com o governo federal e o INCRA Nacional em busca da 
resolucao de problemas locais. (...) Esta ocupacao so terminou com a 
intervencab do INCRA Nacional em trinta e um de marco. (SILVA, 2008, 
p.34, nota de rodape) 

Em toda a sua trajetoria em Alagoas, os assentados e acampados da base do MST ja 
realizaram 08 Feiras da Reforma Agraria, um evento anual de grande expectativa dos 
assentados e que possibilita uma relacao de dialogo com a sociedade maceioense, e 
principalmente, viabiliza a comercializacao da producao dos acampamentos e assentamentos 
diretamente ao consumidor. 

Este projeto tinha como objetivo a alfabetizacao de jovens e adultos assentados e a complementacao da 
escolarizacao, em nivel fundamental, de trabalhadores rurais e seus filhos. Foi executado entre agosto de 1998 e 
dezembro de 1999, em 20 assentamentos, totalizando 55 turmas e mais de 1200 estudantes. 
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Atualmente, estao vinculados ao MST cerca de 52 assentamentos, com 

aproximadamente 2.936 familias, presentes em 21 municipios alagoanos; e cerca de 80 
acampamentos, com mais de 5.700 familias distribuidas em 30 municipios, abrangendo as 
regioes de norte a sul do estado87. 

Nestes 21 anos de existencia em Alagoas, as ocupacoes, marchas, mobilizacoes, 
embora em meio a perseguicoes, ameacas e assassinatos, tern contribuido expressivamente 
para denunciar na sociedade alagoana as miserias causadas pela estruturas agraria injustas e 
pelo dominio oligarquico acima dos interesses da populacao. A conjuncao das forcas sociais 
dos trabalhadores do campo e da cidade em Alagoas e ainda fundamental para pautar a agenda 
publica, no debate da sociedade para a necessidade e a viabilidade da reforma agraria, "neste 
cenario, o MST teve papel fundamental, fazendo e dando ressonancia a outras lutas de 
resistencia, dos indios, negros e populares. Enfrentando a brutal forca do latifundio (...)" 
(SILVA, 2008, p.44). 

Dados obtidos na secretaria estadual do MST em Alagoas, referente a Janeiro de 2008. 

v 
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CAPITULO IV 
A "RECUPERACAO" DO ASSENTAMENTO RENDEIRA EM 

QUESTAO 
A partir de uma abordagem emografica, realizamos neste capitulo uma descricao e 

reflexao sobre a trajetoria de constituicao do Assentamento Rendeira, com enfase para os 
eventos relacionados ao planejamento, execucao e implementacao de politicas publicas; ao 
passo que analisamos os processos de mudanca no curso da construcao social deste 
assentamento, tendo em vista compreender os aspectos configuradores da demanda de 
elaboracao de um piano de recuperaqdo. 

Nosso objetivo desde o inicio nao foi realizar um diagnostico do assentamento e das 
condicoes materials ou imateriais das familias assentadas, posto que exigiria um exercicio 
acurado de afericao quantitativa e principalmente qualitativa quanto aos (in)sucessos 
alcancados. Detivemos-nos em "olhar para tras" - em especial para os eventos relacionados a 
acao do Estado no assentamento atraves das politicas publicas - percorrendo alguns caminhos 
trilhados pelos diferentes sujeitos deste processo, de tal modo que pudessemos 
compreender/identificar os aspectos configuradores da demanda por "recuperacao". 

Este capitulo esta desenvolvido em tres partes. Na primeira apresentamos uma 
caracterizacao geral do Assentamento Rendeira, seus aspectos sociais, fisicos e produtivos. A 
segunda parte consiste no exercicio emografico de descricao e reflexao do processo de 
constituicao deste espaco rural, com enfase para eventos relacionados a execucao dos 
parametros do govemo federal para a implementacao da politica de assentamento apos o 
processo social de reivindicacao e conquista da terra, bem como das demais politicas publicas 
demandadas e acessadas pelas familias assentadas, em especial para o estabelecimento do 
Piano de Recuperacao do Assentamento Rendeira. E finalmente, concluimos o capitulo com 
uma reflexao sobre os processos sociais de formulacao das pautas de reivindicacao de 
politicas publicas e os dilemas da "recuperacao" na politica de assentamentos. 

Para proceder estas analises, pressupomos que a criacao do Assentamento Rendeira88 

implicou na instauracao e desencadeamento de processos e mudancas de longo prazo - que 
correspondent ao seu processo de construcao continua, ou seja, de desenvolvimento. Esse 
desenvolvimento baseou-se tanto nas prerrogativas institucionais da politica de 
assentamentos, como, e principalmente, a partir das relacoes interdependentes entre os 
88 Sem desconsiderar os processos sociais que lhe antecedeu. 
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diferentes atores e fatores que conformant diferentes figuracoes sociais na trajetoria social do 
Assentamento. 

Como podemos depreender empiricamente, o processo de desenvolvimento de um 
assentamento pode gerar transformacSes futuras nao previstas nem intencionadas pelos atores 
que construiram e reconstroem este campo social, uma vez que: 

Nao se pode assim predizer os desdobramentos, mesmo que haja leis e 
regulamentos normatizando os instrumentos de objetivacao do processo de 
implementacao de programas de reforma agraria. Retomar os 
desdobramentos dos processos e entao iluminar os sentidos possiveis de sua 
objetivacao e dos futuros debates e reivindicacSes. (BERGAMASCO E 
NORDER, 2008, p.45) 

Por isso, consideramos pertinente fazer esse exercicio de reflexao a partir de um campo 
empirico, a fim de reconstituir os fatos do passado (recente ou remoto) e compreender as 
figurac5es do presente - quanto ao modo como sao pautadas, planejadas e implementadas as 
politicas publicas para as areas de assentamento - e assim, identificar os possiveis rumos 
futuros do Assentamento Rendeira. 

4.1 CARACTERIZACAO GERAL DO ASSENTAMENTO 

O Assentamento Dom Helder Camara , mais conhecido como Assentamento 
Rendeira90, esta localizado no municipio de Girau do Ponciano91, microrregiao de Arapiraca e 
regiao agreste do estado de Alagoas. Com mais de quatro mil hectares, e o maior 
assentamento em extensao territorial e em capacidade de familias - 287 (Figura 8). 

Atualmente, estao homologados nesse assentamento 284 "beneficiarios" , atingindo um 
contingente populacional de cerca de 1300 pessoas, de maioria do sexo masculino, onde pode-
se constatar uma expressiva presenca de criancas e adolescentes ate 17 anos de idade, e 
tambem a existencia de uma significativa populacao jovem entre 18 e 35 anos. 

Homenagem em memoria do falecimento do arcebispo emerito de Olinda e Recife, Dom Helder Camara, 
religioso e combatente das injusticas no Brasil, em 1999 - ano de criacao do Assentamento em questao. 
90 Alem do Assentamento Rendeira, existe ainda mais 3 assentamentos derivados da luta de trabalhadores sem 
terra no municipio de Girau do Ponciano: Assentamento Nova Paz (25 familias), Roseli Nunes (35 familias) e 
Sete Coqueiros (08 familias) - ambos criados por iniciativa dos "sem terras" vinculados ao MST, 
compreendendo 351 familias assentadas naquele municipio. 
91 Populacao total de 31.651 habitantes, com predominancia da populacao rural (22.171) (SEPLAN, 2007). 
92 Termo utilizado pelo INCRA para definir as pessoas (cada um representando uma familia) portadoras da 
concessao de uso da terra (lote) na criacao de um assentamento. Das 596 familias cadastradas (PDA), apenas 280 
foram homologadas ate 2001. A partir da relacao dos beneficiarios (RB) podemos perceber que s3o realizadas 
novas homologac5es entre os anos 2002 e 2008, devido as regularizacSes de novas familias. 
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atividade que requer o uso intensivo de agrotoxicos para combater as pragas na folhas 
da planta. Estes produtos quimicos afetando negativamente o lote de producao, 
provocando eros5es e o empobrecimento em materia organica da terra, e principalmente 
comprometendo a saude do agricultor. 

Tanto na pecuaria como na agricultura, predomina a forma de exploracao 
familiar, com contratacao de trabalhadores eventuais. A indisponibilidade de agua 
suficiente e nas proximidades dos lotes e um fator que limita a capacidade produtiva do 
assentamento, e principalmente dificultam os investimentos nas atividades agricolas, 
devido a inexistencia de meios para a construcao de um sistema de irrigacao nos 
periodos de estiagem, caracteristicos da regiao semi-arida. Dai a preferencia dos 
assentados pela criacao de animais. 

A comercializacao da producao agropecuaria do assentamento ocorre pela venda 
direta ao consumidor, nas feiras populares dos municipios vizinhos, principalmente no 
povoado Folha Miuda (Arapiraca) - representando um aspecto positivo da insercao dos 
assentados na dinamica economica regional. Outra forma muito presente e colocada 
negativamente por assentados e liderancas e a comercializacao dos produtores via 
"atravessadores"96. 

Ou o atravessador compra la dentro ou [o assentado] traz para a feira 
mais proxima e vende para o atravessador. (J.P., assentado da 
agrovila 25 de Julho). 
Tudo que se tern hoje, nao s6 em Rendeira, mas na regiao, n6s nao 
agregamos valor, n6s nao comercializamos, o atravessador e que tira 
mais-valia das nossas costas. Isso e uma dificuldade muito grande que 
n6s temos (J.R.S., assentado e dirigente estadual do MST). 

Por outro lado, estes mesmos assentados se tornam tambem consumidores de 
produtos e servicos, tanto nas demandas cotidianas individuals e familiares, quanto nos 
periodos de liberacao de verbas para compra de equipamentos agricolas, insumos, 
materials de construcao, contratacao de mao-de-obra, etc. 

Em menor proporcao, cerca de 5% dos "beneficiarios" desenvolvem outros tipos 
de atividades nao-agricolas no proprio assentamento para ampliar a renda da familia, 
como confeccao de roupas, de bordados, vassouras, ou comercializacao de outros 
produtos como alimentos, bebidas e ate gasolina. 

Os atravessadores detem recursos e meios de transporte, compram os produtos dos assentados a precos 
baixos para revender em outros mercados. 
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O PRA (2008) revelou que as familias assentadas do Assentamento Rendeira 
apresentam uma renda familiar baixa, numa media mensal de 205,98 reais. Ouvimos em 
ocasioes distintas, relatos de assentados que nao puderam participar de cursos de 
formacao do Movimento por n3o disporem de recursos para manutencao de seus 
familiares. Por isso, os beneficios e auxilios governamentais constituem-se numa 
importante complementacao de renda para as familias, suprindo as necessidades basicas. 

Para 2009 esta prevista a liberac3o da parcela de complementacao do recurso 
para a reforma das casas, na modalidade de credito para compra de material de 
construcao, para as agrovilas, cuja associacao (entidade juridica) esta sem pendencias e 
regularizada, mas so podendo acessar este recurso os assentados que estiverem 
devidamente regularizados na relacao de beneficiarios perante o INCRA. 

4.2. A CONSTRUCAO DO ESPAQO SOCIAL DO ASSENTAMENTO 
RENDEIRA 

Na regiao do agreste alagoano os problemas fundiarios n3o s3o diretamente 
decorrentes de altos indices de concentracao fundiaria, nem suas paisagens marcadas 
pela presenca da cana-de-acucar. Esta regiao foi colonizada pela atividade pecuarista, 
fortemente marca pelos minifundios. 

As ocupacSes de terra por trabalhadores rurais em Alagoas, promovidas 
inicialmente pela organizacao politica em sindicatos rurais no sertao alagoano, e 
posteriormente, passando pela zona da mata canavieira, ampliando suas ac5es para o 
agreste alagoano. A presenca destes agentes de mudanca promoveu significativas 
transformacoes nos espacos rurais com a chegada de novos sujeitos - os assentados, e a 
criacao de novos espacos rurais - os assentamentos. 

Os militantes do MST seguiram para a regiao agreste a partir do inicio da decada 
de 90, tendo como principal alvo a requisicao de grandes areas extensivas de criacao de 
gado, de propriedade de grupos economicos vinculados ao setor sucroalcooleiro ou 
pecuario, e tiveram o apoio politico e logistico do Partido dos Trabalhadores naquele 
periodo. 

As liderancas que promoveram os primeiros "trabalhos de base" na regiao para 
"participar da luta", foram deslocados de outras regioes (inicialmente de Alagoas e 
Pernambuco) e cumpriu um papel fundamental para a objetivacao da luta coletiva para a 
conquista do Assentamento Rendeira, para o surgimento e consolidacao do MST no 
agreste, contribuindo tambem para a politizacao daqueles sujeitos em torno do debate da 
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reforma agraria e para o acesso a terra e as politicas agrarias e agricolas, como credito, 
assistencia tecnica, habitacao, educacao. 

Com base neste contexto, trabalhadores rurais sem-terras, assalariados rurais e 
pequenos produtores minifundistas deram inicio aos primeiros processos de luta por 
terra na regiao agreste. No ano de 1998 ja e possivel identificar a existencia de dois 
projetos de assentamento na regiao - o Assentamento Parana, com 170 familias e o 
Assentamento Santa Isabel com 48 familias, ambos no municipio de Girau do Ponciano, 
e o Assentamento Riachao, com 48 familias (INCRA, 1998)". 

A chegada dos "sem terra" na regiao agreste inaugura.uma nova configuracao 
politica no cenario regional. Sem maiores informacoes e detalhamentos do que seria a 
reforma agrdria, mais de 600 familias empreenderam a primeira ocupacao da Fazenda 
Rendeira em dezembro de 1998 - localizada no municipio Girau do Ponciano, de 
propriedade de um importante grupo economico em Alagoas - Grupo Agro-Pecuario 
Olival Ten6rio Ltda. Esta primeira ocupacao foi um momento significativo que viria a 
marcar o processo de socializacao politica das familias sob o discurso da luta pela terra 
e pela reforma agraria. A primeira ocupacao, que resultou tambem no primeiro despejo 
empreendido pela policia, foi um marco, ora para a desistencia de familias, receosos 
desta forma de luta e temerosos das conseqiiencias que as ocupacoes poderiam 
acarretar, ora para agregar outras familias. 

Agente achava que era realmente fazer esse papel - como eles 
chamavam o cadastro - e j£ ia diretamente para a terra. E quando 
viram que a coisa tinha policia naquele momento, 'Ave Maria'! Era 
assim para muitas pessoas. Para mim mesma, eu vou ser sincera: 
quando aconteceu a primeira ocupacao eu nao vim, foi meu esposo 
que veio (...) nos nao sabiamos como era, eu mesma nunca tinha 
ouvido falar de movimento sem terra(...). (A. S. N., assentada da 
agrovila 25 de Julho, membro da Associagao de Mulheres e 
educadora) 

Alguns deles sequer tinham ouvido falar de reforma agraria, de movimento sem 
terra; outros tinham conhecimento apenas atraves do radio, como relatou o senhor 
J.B.N.100. Mas, o desejo de possuir o proprio "pedaco de terra" mobilizou pequenos 
agricultores, assalariados rurais, semi-empregados e desempregados da regiao, no 

Laudo de vistoria do im6vel Fazenda Rendeira e anexos. 
} Assentado entrevistado, morador da agrovila 25 de Julho. 



135 

campo e na cidade, com a expectativa de que atraves de acoes coletivas teriam a 
oportunidade de alterar o rumo de suas vidas. 

Vivfamos uma vida sufocada antes de ir pra la, depois conseguimos 
conquistar a terra e fomos pra la. Foi bom no inicio, nos primeiros 
anos (...) agente visava melhorar muito a nossa vida. (R., assentado na 
agrovila 1" de Dezembro) 

Com relates de conflitos decorrentes das ocupacoes da fazenda Rendeira, num 
total de 04 despejos entre os anos de 1998 e 1999, chegando a agregar 1300 familias 
oriundas da regiao dos municipios de Girau do Ponciano, Traipu, Arapiraca, Craibas, 
Jaramataia, Batalha, e at6 de outros estados como Pernambuco e Paraiba. 

O imovel rural denominado "Rendeira e anexos", situado nos municipios de 
Girau do Ponciano, Traipu, Arapiraca, Jaramataia e Craibas e declarado de interesse 
social para fins de reforma agrdria, pelo decreto presidencial de 10 de junho de 1999, 
autorizando a desapropriacao do imovel pelo INCRA, o que ocorre em 11 de junho de 
1999. E em 27 de dezembro de 1999 6 criado oficialmente o Assentamento Dom Helder 
CamaraXRendeira. 

Neste periodo vivia-se o contexto macropolitico do primeiro mandate do 
governo FHC, caracterizado pela criminalizacao dos movimentos sociais, 
mercantilizacao da terra como programa de reforma agraria, cortes nos orcamentos 
piiblicos para infraestrutura nas areas de assentamento e instauracao de politicas 
compensatorias, entre elas o assentamento de milhares de familias sem-terra. 

A partir da primeira acao muitas familias desistiram, outras se somaram para as 
futuras reocupac5es da area. E, no entanto, quando se deu a desapropriacao do imovel 
para a criacao do assentamento, o numero de familias era insuficiente para a 
composicao dos "beneficiarios"101. Segundo os relates, muitas pessoas esperavam que 
fosse um processo rapido e sem os conflitos que ocorreram. 

Como n6s estavamos na coordenacao no inicio do acampamento, nos 
vimos que tinha aquelas pessoas que lutaram muito, que foram para 
Macei6 d pe, que contribuiu para a luta. Nao tinha problema, foi s6 
questao de nao acreditar mesmo. Dai n6s comecamos a fazer esse 
trabalho de base de novo nas areas, nos sitios, para incentivar essas 
pessoas. Ai elas voltavam e ficavam assentadas. (J.P., assentado e 
dirigente estadual do MST). 

Termo utilizado pelo INCRA para designar os assentados titulares do lote, conforme parcelamento da 
area do assentamento para criacao das unidades produtivas familiares. 
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No parecer conclusivo sobre a viabilidade tecnica e economica de implantacao de 
projeto do assentamento no imovel vistoriado, encontramos o seguinte: 

A regiSo onde im6vel encontra-se inserido e caracterizada pelo fato de 
possuir uma malha fundiaria constituida por um expressivo numero de 
pequenas propriedades, onde ha mais de cinqilenta anos iniciou-se a 
exploracao da fumicultura no Estado de Alagoas, adensando-se em 
torno da cidade-p61o de Arapiraca. Em funcao da quantidade de mao-
de-obra exigida por esta cultura, do crescimento demografico e da 
inexistencia de novas fronteiras agricolas, constata-se que atualmente 
esta ocorrendo uma excessiva mimfundiarizacao das ja pequenas 
propriedades, cuja area media e de 2,5ha, resultando dai uma 
faveliza9ao no meio rural. Isto posto, o referido imovel apresenta-se 
como uma possibilidade de atenuar a pressao pela procura de terra, ja 
que, considerando a sua area aproveitdvel, e parcelas de 6,0ha, o 
mesmo comporta o assentamento de 500 familias gerando emprego 
direto para 1.500 trabalhadores rurais com idade superior a 15 anos. 
(INCRA, 1998, p. 12). 

Inicialmente, as familias produziam apenas para a subsistencia, aguardando os 
recursos materiais iniciais para dar inicio a estnituracao dos sistemas produtivos no 
assentamento. 

Neste momento, temos novos sujeitos num novo formato de convivencia social. 
Os assentados sao instados a lidar com novos modos de regulacao da vida social, 
acompanhando as intervencSes do Estado e das linhas politicas do MST, a partir de suas 
diretrizes nacionais, na regulacao das formas de organizacao do assentamento. A 
definicao de "modelos", "normatiza9oes" e regulacoes como a exigencia de Pianos, 
projetos tecnicos para liberacao e aplicacao dos cr6ditos, podem gerar contraposicoes e 
identificac5es de interesses na dinamica sociopolitica dos assentamentos (NEVES, 
2008:27-28). 

O PDA, que deveria ser um instrumento de planejamento inicial para uma 
aplicacao organizada dos recursos obtidos pelas familias, foi elaborado apenas em 2001, 
cerca de dois anos ap6s a criacao do assentamento e antes da divisao oficial dos lotes. O 
processo de elaboracao deste PDA e avaliado negativamente pelos coordenadores e 
dirigentes politicos do MST no assentamento. 

Agente conquista a terra, mas na hora de planejar, os assentados nao 
tern autonomia para planejar o assentamento que vai morar. O PDA 
foi planejado de forma desordenada e de forma n3o participativa. 
(A.S., tecnico e militcmte do MST). 
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A partir do terceiro ano do assentamento, foram liberados os creditos de apoio 
inicial (fomento), investimento e custeio pelo PROCERA e mais um custeio pelo 
PRONAF102. Um dos aspectos das insatisfacoes se refere a nao confluencia de 
interesses entre o que pensavam os assentados e o que planejavam a assessoria tecnica. 
Os relatos afirmam que nao havia o interesse para a criacao de animais como galinhas e 
ovelhas, e que foi firmado no projeto tecnico para a liberacao dos primeiros recursos 
para custeio, como foi relatado no PDA: 

o projeto foi elaborado sem ter havido discussao com os agricultores, 
e muitos nao tinham o interesse em criar galinhas e nem ovelhas, mas 
foram pressionados pelo tecnico da area para assinar o projeto. (...) 
Eles fizeram muitas acusacSes ao tecnico e ao presidente da 
associacao, pelo fato do projeto n3o conter o anseio deles quanto ao 
que querem investir e sim a vontade do tecnico. (PDA, 2001, p. 15). 

Temos ciencia de que a aqao do Estado na concess3o de financiamento agricola 
e necessdria para a antecipacao de receita para as atividades agropecudrias em todos os 
segmentos. E no caso dos assentamentos, os resultados da pesquisa sobre o impacto dos 
assentamentos nos contextos locais mostram que: 

(...) os recursos mobilizados para o credito, alem de repercutirem na 
capacidade produtiva dos assentamentos, impulsionam um conjunto 
de atividades locais, aumentam a circulacao monetaria no municipio e 
estabelecem um dialogo direto e particular com o Estado, por meio de 
suas politicas publicas, e com os agentes financeiros e intermediadores 
do crddito (...) (LEITE et al, 2004, p.216). 

O processo de organizacao espacial da area do assentamento foi realizado cerca 
de tres anos depois de criado o assentamento. Neste periodo os assentados ja lavravam e 
produziam em dreas demarcadas provisoriamente, o que gerou tens5es internas e 
prejuizos para alguns assentados que teve que "ceder" o lugar em que estava produzindo 
e ir para outra drea, situacao expressa no relato abaixo. 

O INCRA fez um primeiro trabalho para a demarcacao dos lotes. Eu 
acho que era com o pessoal da Universidade, do PDA. Ai vieram e 
dividiram os lotes. De certa forma n3o teve muito respaldo porque 
mediram como se fosse so um lugar de trabalhar. (...) porque no 
processo do corte jd tinha muita gente com roca, entao quando eles 
vieram fa equipe de topografia] deram prioridade para a quern tinha 

Primeiro custeio no valor de atd R$2.000,00; Segundo custeio de ate R$ 1.300 reais; Primeiro 
investimento de ate R$16.500,00; Segundo investimento de ate R$9.500,00. 
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lote naquele local ficava ali mesmo. Mas ai nao foi determinado 
tamanho certo, porque ficou lote com 10, 15, 22 tarefas - o meu 
mesmo tinha 22 e passou para 44 tarefas quando o INCRA mediu. 
(J.P., assentado e dirigente estadual do MST). 

Um dos serios problemas estruturais do assentamento vivenciado nestes nove 
anos i a distancia entre o lugar onde foram construidas as residencias e os lotes 
produtivos, alguns podendo se distanciar em 14 e 20km, dificultando o trabalho 
cotidiano no lote. Nestes casos, os agricultores optam por criar animais nos fundos da 
casa, de modo a possibilitar a alimentacab e os demais cuidados necessarios aos 
animais. O gado conduzido ao pasto no inicio do dia e recolhidos ao fim da tarde, como 
pudemos observar em nossas vivencias no cotidiano do assentamento e e revelado nos 
depoimentos com assentados, tecnicos e dirigentes. 

Principalmente aqui em Rendeira foi um dos assentamentos que as 
terras foram mais mal distribuidas, porque as familias moram aqui 
[agrovila Carro Queimado] e na maioria das vezes o lote 6 la na Sete 
Casas. E uma distancia muito grande para as familias se deslocar, se 
nSo tiver transporte para ir trabalhar nao conseguem produzir, 
inclusive tern umas tres ou quanto familias que nao produz nada, so 
produz mesmo no quintal da casa porque o lote 6 muito longe e nao 
tem transporte para ficar se deslocando at6 o lote. (A.M.H., assentada 
na agrovila Carro Queimado). 

Questionados sobre as discuss5es iniciais a respeito das estrategias para a 
organizacao produtiva dos assentamentos, dois assentados responderam que n3o havia 
uma assiduidade de assistencia tecnica para orientar na definicao das linhas produtivas. 
As discussoes sobre as possiveis formas de organizacao da producao e do trabalho, de 
definicao de culturas para aplicacao dos creditos, eram subsidiadas pelos dirigentes 
politicos que ja possuiam alguma experiencia no processo de assentamento em outras 
regioes e tinham conhecimento dos debates e orientacOes politicas do MST 
nacionalmente. 

Todos os entrevistados em algum momento remeteram problemas relacionados a 
ausencia103 ou atuacab da assistencia tecnica no planejamento, organizacao e 
acompanhamento da producao do Assentamento, e explica que: 

O programa de assistencia tecnica, em especial para assentados da reforma agraria, se caracteriza 
historicamente pela descontinuidade dos servicos prestados, abrangencia limitada, escassez de recursos e 
dissociacao entre pesquisa e extensao. Como exemplo, o programa Lumiar criado entre 1996/1997 e 
extinto em 2000 e apenas em 2004 e criado um novo formato - o programa de Assistencia Tecnica Social 
e Ambiental para areas de reforma agraria (ATES). 
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(...) muita coisa era ditada por nos mesmos, porque viviamos naquela 
regiao e sabia mais ou menos a necessidade de culturas. Pegava uma 
parte do projeto e discutia o projeto. Apareceram muitas propostas, 
tanto do banco como do pr6prio Movimento, mas a nossa discussao 
foi mais para aquilo que agente visse que produziria mais no 
assentamento. (J.R.S., assentado da agrovila Carro Queimado). 

A falta de orientacao tecnica e a ingerencia na compra de materials e animais 
conforme previa o projeto de aplicacao dos creditos discutidos com os assentados 
contribuiu para a ocorrencia de resultados precarios/fracassados. 

Por outro lado, parte dos assentados nao aplicou o financiamento na atividade 
produtiva no lote. Em uma das entrevistas foi relatado que havia um entendimento entre 
alguns assentados, corroborados por algumas liderancas, de que o credito nao precisaria 
ser quitado no futuro. E em nao havendo uma preocupacao antecipada com a 
possibilidade da inadimplencia, muitos desviaram os recursos para os outros fins. 

E quando foi pra pegar a questao dos creditos, a conversa era que 
"esse recurso voces nao vao pagar". Os tecnicos da epoca, as pessoas 
da coordenacao mesmo (...) as vezes comentavam junto com o pessoal 
"ah, esse recurso aqui voces nao vao pagar!". Entao despertou na 
companheirada o seguinte: "nos vamos pegar, uma parte agente 
investe...". Muitas pessoas investiram, outras nao investiram em nada. 
(...) Hoje agente sofre as conseqiiencias, porque era um projeto que 
agente deu o nome depois de "Maria vai com as outras". Vamos dar 
um exemplo assim: se tinha Id no projeto a compra de ovelhas e eu 
dizia assim "nao, essas ovelhas nao vai dar certo porque meu lote fica 
distante" - porque tern lotes que ficam a 18km da casa do assentado -
"entao n3o tem como eu criar essas ovelhas", ai ouvia, "ah, n3o! Mas 
os outros v3o pegar. Sao 280 familias e voce tambem vai pegar. Se 
voce quiser bem, se nao quiser...(...) Entao houve uma pressao muito 
grande. (...) Eu lembro que teve a questao da cerca, dos arames que 
agente precisava mesmo, foi uma coisa que investimos e ainda hoje 
esta durando. Mas as ovelhas - muitas pessoas compraram ovelhas - e 
nao resistiram mesmo porque vinham ate de outro clima e quando 
chegaram aqui nao se deram com a regiao. Morreram muitas ovelhas. 
(...) Na epoca n6s fizemos um projeto para comprar frango de 1,5kg a 
2,0kg, (...) e haja a comprar toda a estrutura, desde a tela, que era para 
funcionar aqui no galpao grande que agente tem pra todo mundo. E foi 
comprado os bebedouros e toda aquela estrutura para se montar um 
aviario. (...) Entao tinha sido feito todo esse trabalho, todo mundo 
assinou, quando de repente chega pintos, pintinhos novos de granja 
que com um "pe de vento" morria. Esse [projeto] agente perdeu quase 
tudo (...). {A.S.N., assentado e educadora) 
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Com o cuidado de nao deduzirmos conclusoes deterministas, mas certamente a 
falta de planejamento coletivo, de orientacao tecnica as atividades agropecuarias, a 
elaboracao de projetos dissonantes da aptidao dos assentados e das viabilidades 
regionais com "cara de chines"104, foram fatores que influenciaram para a nao aplicacao 
correta dos creditos. 

O uso indevido dos recursos para a producao agropecuaria pelos assentados e 
tambem explicado por alguns dos informantes como expressao de desejos e sonhos de 
alguns agricultores de possuirem determinados bens como bicicletas, carros, motos, 
eletrodomesticos que nunca puderam ter. 

E outra coisa que atrapalhou, que ensinou a muitas pessoas foi a forma 
do projeto e a forma como foi liberado, essas duas coisas. A forma do 
projeto de nao ter sido priorizado o que as familias queriam e as 
formas de ser liberado. Era liberado fora de epoca. Isso levou muitas 
pessoas para o prejuizo. (...) Na epoca ninguem queria botar no 
projeto galinha e nem ovelha. Com a quantidade de pessoas que n6s 
temos na Rendeira com um nivel de consciencia e de conhecimento, 
ninguem viria mais hoje para ca para botar um projeto de 'goela a 
baixo' (...) E ai terminaram dizendo que o nosso projeto era vaca de 
leite, boi de carro, um bocado de coisa diferente. Mas veio o banco, a 
prestadora de servico de Sergipe (...) reunir no meio das familias do 
assentamento dizer que os projetos com sustentabilidade eram com 
galinha, era com ovelha porque tinha garantia de preco, da carne e da 
pele. Isso fez com que n6s aprovassemos o projeto e como nosso 
territ6rio era unico nao tivemos outra opcao. (J.P., assentado da 
agrovila 25 de Julho) 

Fatores que foram agravados com a distancia dos lotes em relacao as residencias 
dos assentados. 

(...) as ovelhas nao deu pra criar porque a distancia do lote era muito 
grande, elas nao agtientavam vir e nSo tinha como deixar la porque 
roubaram nos lotes. Entao foi construido os apriscos no fundo das 
casas, mas ai quando elas chegavam do aprisco ate o lote nao 
conseguia nem comer, ja iam se deixar, porque ja chegavam cansadas. 
Umas ovelhas comecaram a enfraquecer e emagrecer. E veio a 
questao da doenca que matou um montante tambem. (A.S.N., 
assentada na agrovila 25 de Julho, memhro da Associacao de 
Mulheres e educadora) 

Expressao utilizada por um dos entrevistados, se referindo aos projetos com os mesmos formatos e 
propostas iguais para todos os assentados. 

! UFCG/BIBUOTECA 



141 

Por outro lado, aqueles que aplicaram devidamente o recurso tambem tiveram 
prejuizos. Uma parcela de assentados que tinha interesse em novos creditos, ficam 
impossibilitadas devido a inadimplencia perante as instituicoes financeiras e ainda 
dificultado durante um longo periodo pelo aval coletivo, em que a divida de um 
assentado implicava na divida de outro agricultor. 

Estes relatos tambem estiveram presentes nos depoimentos por n6s coletados, o 
que veio a refletir negativamente nos anos seguintes de liberacao do credito. Fator 
preponderante para a inadimplencia bancaria. 

Ao acabar o credito as familias passou a produzir mais do que com o 
credito, porque cada uma passou a produzir da sua forma, como 
pensavam, como ja vinha produzindo em outros lugares. Mas, hoje 
tem familias que estao bem situadas, outras estao com dificuldades 
porque nao conseguiram se estruturar. (J.R.S., assentado da agrovila 
Carro Queimado). 
Hoje quem produz dentro do Assentamento Rendeira 6 com recurso 
pr6prio. (...) Plantam milho, feijao, mandioca, o fumo, a macaxeira, 
mas tudo com recurso pr6prio, n3o 6 mais um investimento do 
governo. (...) Quem em seu "boizinho" ara sua terra no periodo que 
chega a epoca de plantio. Quem nao tem e pode pagar uma hora de 
trator paga. A semente tambem, voce ja em que deixar de um ano para 
o outro para plantar ou entao o dinheiro para plantar na epoca, mas 
sem incentivo nenhum. (A.S.N., assentada na agrovila 25 de Julho, 
membro da Associagao de Mulheres e educadora) 

Segundo alguns entrevistados, ha uma parcela dos jovens do assentamento que 
se deslocam para outros estados, principalmente Tocantins, Mato Grosso e Bahia, para 
trabalhar permanentemente ou temporariamente nas plantacoes de cana-de-acucar, 
milho, soja e algodao das grandes fazendas, ou se tornam vendedores ambulantes 
realizando "bicos" nas cidades para complementar a renda das familias. As familias que 
conseguem produzir tem algum suporte de renda em atividades economicas extemas 
(emprego publico de algum membro da familia, beneficios, aposentadorias, etc.). Os 
recursos do PRONAF - jovem, que poderiam ser um estimulo a participacao dos filhos 
de assentados no processo de producao familiar tambem sao "recusados" devido a 
inadimplencia dos pais. 

A relacao dos assentados com a prefeitura tem contornos diferenciados na 
trajetoria de insercdo dos assentamentos neste municipio, que se tornam demandatarias 
de programas e servicos da administracao publica municipal. 
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Essa intervencao publica provoca uma reordenacao de relacoes no 
poder local: assentar significa reconhecer uma situacao de conflito, 
determinados agentes sociais, demandas, muitas das quais ate entao 
ignoradas, e, possivelmente, permite sua transformacao em direitos 
reconhecidos, o que implica introduzir uma mediagao legal na disputa. 
(MEDEIROS e LEITE, 2004, p.22). 

A postura da prefeitura em relacao as demandas do assentamento varia conforme 
a composicao politica em cada periodo. Ora opera dialogando com representantes dos 
assentados, ora confronta ou deslegitima suas reivindicacoes, ora reconhece o sujeito 
politico coletivo, ora nega a responsabilidade do gestor municipal na politica de reforma 
agraria e de constituicao dos assentamentos. 

A questao educacional foi um dos primeiros aspectos mobilizadores dos 
assentados para empreender um novo momento politico do Assentamento Rendeira 
frente ao poder local. No entanto, seguiu-se um longo processo de reivindicacao, 
negociacao e debate para ter esta demanda reconhecida. 

Agente tentou a todo custo ter um dialogo com essas pessoas [gestores 
municipals no ano 2000], explicar qual era a metodologia da gente, 
mas, infelizmente, foi um periodo muito dificil porque eles alegavam 
que nos estavamos querendo ser mais do que eles e ele [o prefeito] era 
o poder, e que nos estavamos querendo mandar no municipio. (...) Foi 
preciso colocar criancas na rua (...) e ai junto com a brigada nacional 
que veio para o estado de Alagoas tivemos que fazer uma mobilizacao 
e levar todas as criancas para o municipio, para que o prefeito visse 
que agente tinhas aquelas criancas para estudar. E fizemos a 
mobilizacao! (A.S.N., assentada e educadora). 

Esta mobilizacao foi realizada em junho de 2002, e neste mesmo ano comecou a 
ser construida uma escola municipal no Assentamento Rendeira. Entre 2002 e 2003 o 
governo do estado deliberou a construcao de uma escola de ensino medio, mas que 
posteriormente foi cedida ao municipio, atendendo atualmente do 1° ao 9° ano. 

Ha processos de mobilizacao interna, como no caso da reivindicacao pela 
construcao de escolas. Esses novos momentos no cotidiano do assentamento concorrem 
para a (re)construcao das formas de insercao e interlocucao destes novos sujeitos no 
cenario local. 

Podemos constatar que em diversos momentos no Assentamento Rendeira, as 
familias se articularam e criaram relacoes de negociacao, pressao social para o 
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atendimento de demandas diversas105 como equipamentos sociais de atensao a saude, 

infra-estruturas para os assentamentos, e em especial para as demandas educacionais -

seja atraves de reunioes, quando ha uma relacao favoravel ao dialogo, seja atraves de 

acoes politicas publicas - ocupa^ao do predio da prefeitura, da agenda financeira local, 

marchas. 

Percebemos em diversas situacoes de campo e em nossas experiencias anteriores 

que ha uma cren9a tanto entre assentados, quanto entre gestores locals de que um 

assentamento e objeto de interven^ao do INCRA, nao so na "criafao" como no 

atendimento de todas as demandas posteriores por politicas publicas, "federalizando" as 

responsabilidades em rela9ao aos assentamentos. 

Os arranjos sociais em tomo dos processos decisorios intemos e 

compartilhamento de informa^oes nao seguem um modelo unico, e em diversos casos 

diferem ou reconstroem os "modelos" organizativos estimulados/propostos pelo 

MST 1 0 6 . Devido a propria exigencia de uma entidade juridica representativa do 

Assentamento para o recebimento de recursos financeiros, foram criadas as associa9oes 

de assentados. Assim, cada agrovila constituiu uma associaqao. Algumas delas foram 

desativadas ou estao impossibilitadas de receber ou gerir recursos devido as 

inadimplencias ou desatualizafao de seus cadastrados. 

Esta forma associativa foi futuramente desestimulada pelo MST, por considerar 

que este modelo tradicional promove a personalizacao das decisoes na figura do 

Presidente e objetivamente, tendo em vista os diversos problemas ocorridos na gestao 

dos recursos, gerando relafoes de desconfian9a e deslegitimando politicamente o papel 

das associa9oes. Novas formas estao sendo experimentadas, como o estabelecimento de 

"coordena9oes" e de "comissoes financeiras", que em geral sao compostas por tres 

assentados, responsaveis diretos pela gestao dos recursos e que assumem conjuntamente 

as responsabilidades juridicas perante as institui96es bancarias. 

A participa9ao dos militantes-dirigentes na media9ao destes processos assume 

importancia na produ9ao de novas lideran9as, mas tambem para a politiza9ao dos 

assentados frente as suas necessidades sociais e as formas de supera-las. A presen9a 

destes atores confere importancia ao processo de media9ao politica na medida em que 

Sem-terra ocupam prefeitura de Girau do Ponciano e Paripueira. 15 de Maio de 2007. 
http://\v\\w.alagoas24horas.com.br/. acessado em abril de 2009. 

Faz parte da constituicao do MST a proposicao de uma complexa estruturacao organizativa de seus 
acampamentos e assentamentos: nucleos de familias, coordenacSes, setores tematicos (saude, educafao, 
producao, cultura, formacao, entre outros), coletivos, brigadas e regionais. 

http:///v//w.alagoas24horas.com.br/
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contribui para a socializacao dos debates nationals do Movimento, para divulgar as 

medidas do governo para os assentamentos, o andamento e resultado das negocia96es 

em nivel national, esclarecimentos sobre programas e projetos, ou para orientar quanto 

aos criterios e procedimentos necessarios para obten9ao de sen^os sociais ou recursos 

fmanceiros. 

Se nao ha uma rela9ao de identifica9ao politico-ideologica do assentado com o 

MST, participando das instancias estaduais, regionais ou locais (do assentamento), em 

grande medida nao ha o rompimento da rela9ao com os dirigentes politicos, porque 

precisam deste para manter-se participante dos processos de discussao e de 

conhecimento das informa96es que lhes sao de interesse. 

No caso do processo de constru9ao social do Assentamento Rendeira, foram 

deslocados militantes de outros estados e cidades para conduzir os debates internos, 

realizar processos formativos, orientar as decisoes. Contudo, por ser uma experiencia 

nova, nao evitou trope90s e conflitos de interesses e entendimentos. 

Em se tratando de um processo de mudanca desejada, a constni9ao do 
assentado exige sua incorporasao num processo de desnaturalizagao 
dos modos de vida anteriormente consagrados e de percepsao de que 
Integra, como ator concorrente, um campo de disputas pela defini9ao 
da sociedade desejada segundo interesses especificos. Para tanto, e 
fundamental a intervensao de mediadores externos, especialmente no 
initio do processo, colaborando para a emergencia dos mediadores 
constituidos entre os proprios trabalhadores em processo de 
assentamento. (NEVES, 1999, p.5). 

Para o INCRA, a adrninistra9ao municipal e um "alvo" fundamental no 

processo de consolida9ao dos assentamentos, mas ainda pouco visualizado pelos 

movimentos sociais localmente em sua importancia e competencias na estrutura9ao e 

media9ao das politicas publicas para os assentamentos. A prefeitura e pouca 

referenciada nos discursos e luta politica dos movimentos sociais nas reivindica9oes por 

direitos sociais, ressalta representante do INCRA. 

Como pudemos observar em diversas situa96es do Assentamento Rendeira, o 

Estado - representado nos municipios, estados e instancias federals - e for9ado pela 

pressao social exercida pelos assentados para "enxergar" as demandas e acionar as 

medidas necessarias que respondam as reivindica9oes dos assentamentos (Bergamasco e 

Norder, 2008, p.46). As politicas sociais - assistencia, saude, educa9ao, habita9§o -

foram implementadas no decorrer da constitui9ao do Assentamento, em geral, a partir 



145 

das reivindicacdes dos assentados no decorrer dos anos e das mudancas de gestoes da 

administracao publicas municipal. Em geral, os problemas relacionados a estas politicas 

nao diferem dos contextos vividos pela populacao de inumeras cidades interioranas do 

Nordeste. 

As escolas107 existentes no assentamento, por exemplo, sao resultados da 

mobilizafao dos assentados frente ao govemo municipal entre 2001 e 2002, numa 

marcha realizada com as criancas ate a prefeitura de Girau. 

A situafao de endividamento dos assentados, impossibilitando-os de contrair 

novos emprestimos, as dificuldades no acesso as politicas sociais, as dificuldades 

estruturais do Assentamento para o escoamento da producao e insercao nos mercados 

locais, a baixa escolaridade dos trabalhadores rurais assentados, a descontinuidade da 

assistencia tecnica na difusao e construgao de novas tecnologias para o aumento da 

producao e da produtividade, estao entre as problematicas que afetam o 

desenvolvimento social e economico dos assentamentos e dos assentados. 

Segundo a dire9ao estadual do MST, cerca de 50% dos lotes do Assentamento 

Rendeira estao em situacao irregular, seja por abandono, troca ou venda de lotes e\ou 

das casas. A negociacao dos lotes em geral culmina em desaprova?ao pelos assentados, 

fato que por muito tempo ja havia sido denunciado pelos coordenadores e dirigentes ao 

INCRA. 

Por isso, esta sendo realizada por uma comissao de tecnicos do INCRA a vistoria 

de lotes em todas as areas de assentamento - como em Rendeira - para levantamento das 

irregularidades e possiveis situacSes para regularizacao. Os casos irregulares sao 

encammhados para a analise da procuradoria, que por sua vez determina ao INCRA os 

procedimentos cabiveis para cada caso. 

No entanto, estrategias e altemativas sao construidas pelos assentados como 

forma de superar as dificuldades estruturais no ambito da produ9ao e geracao de renda 

agricola e nao-agricola, tern em visto garantir a reprodu9ao familiar independente do 

acesso a recursos financeiros - cria9§o de uma associa9§o de mulheres para captar 

recursos para atividades artesanais e agricolas, por exemplo. Alguns assentados 

constroem pequenas barragens108 para capta9ao e reservatorio de agua durante o 

Escola Luciano Alves (agrovila 25 de Mho) e Escola Dom Helder Camara (agrovila Sete Casas). 
Tambem chamados de "barreiros" pelos agricultores. 
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inverno, fundamentalmente para garantir a manutencao dos animais durante o verao , 

enquanto outros mantem cria9ao de animais e cultivo de lavouras em parcerias com 

assentados cujos lotes sao mais proximos das suas agrovilas, e etc. 

No inicio deste ano foi planejada uma serie de seminarios que ocorreriam por 

agrovila, promovidas pela equipe de ATES da regiao em parceria com militantes do 

SPCMA para discutir as demandas de formacao e capacitafao para o trabalho 

agricola110, que por imprevistos nao aconteceu a contento e nos meses posteriormente 

tambem nao puderam ser realizados devido ao novo atraso no repasse de recursos para 

remuneracao das equipes tecnicas. 

No campo institucional, vem ganhando particular atencao na regiao agreste os 

recursos destinados para o meio rural atraves do programa Territorios da Cidadania 

(TC), que tern no colegiado territorial desta regiao a participa9ao dos dirigentes 

politicos do MST, que sao tambem assentados do Assentamento Rendeira ou dos 

assentamentos do entomo. 

A partir da nossa participa9ao em foruns de debate, da analise de documentos 

internos e de entrevistas realizadas com dirigentes politicos do Movimento e 

articuladores do territorio do agreste, percebemos no primeiro momento que ha uma 

"ausencia" do MST nos espa90s de debate, planejamento e articula9ao de acoes e 

projetos atraves dos colegiados territorials. No entanto, no periodo atual constatamos 

um movimento inverso: da nega9ao a ocupa9ao destes espa9os em algumas regioes, 

num processo de ressignifica9ao do papel e importancia destes espa9os coletivos de 

controle e participa9ao social. 

Embora seja explicita a falta de credibilidade dos representantes do MST em 

rela9ao a capacidade dos conselhos territorials realizarem as acoes pertinentes ao 

desenvolvimento dos assentamentos rurais, estas instancias politicas sao consideradas 

como espacos importantes para participar dos debates em torno da politica territorial e 

de desenvolvimento rural, bem como para acompanhar a aplica9ao dos recursos para a 

infra-estrutura dos assentamentos. E tambem um espa90 possivel para cobrar das 

prefeituras seu papel na politica de assentamentos, no que se refere a viabiliza9ao dos 

servi90s sociais basicos, que em geral, sao negligenciados pelos gestores locais. Por 

outro lado, o MST ve-se tiuraa situa9ao conflitante e contraditoria: 

1 0 9 A irrigacao das lavouras a partir dessas pequenas barragens e inviavel, pois requer reservat6rios com 
maior capacidade hidrica. 
1 1 0 Aconteceu apenas em uma das agrovilas, pois os tecnicos foram convocados para resolver pendencias 
urgentes em outro assentamento, cancelando o ciclo de reunifies na ocasiao em que estivemos presente. 
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Se sairmos [dos conselhos territorials] podemos expressar isolamento 
perante a sociedade. Se ficarmos podemos legitimar os discursos de 
que tudo esta sendo feito e anda bem. (G.B., assentado e militcmte do 
MST). 

Em grande medida, o desinteresse em participar de alguns destes colegiados se 

deve a nao operacionalizacao das acoes e projetos aprovados nos conselhos territorials e 

camaras tecnicas devido a impossibilidade dos municipios receberem recursos fedsrais 

deste Programa, dado o alto indice de municipios inadimplentes. Ate o inicio de 2009 

nenhuma a9§o havia sido concretizada para o segmento da agricultura familiar e 

assentamentos de reforma agraria. Segundo um dos representantes do MST, 

ate o ano passado de 2008, o territorio [Territorio da Cidadania] estava 
praticamente de cabeca para baixo, ou seja, o territorio estava sendo 
discutido de uma logica de atender a quem ja tem uma certa estrutura. 
(A.S., assentado, militante e representante do MST no Territorio do 
Agreste). 

Ha ainda uma forte rela9ao direta das demandas dos assentamentos com o 

Instituto Nacional de Coloniza9§o e Reforma Agraria (INCRA) para a execu9ao de 

projetos e recursos, sem que seja necessaria a interlocu9ao dos conselhos territorials do 

MDA. Esta dissocia9ao e inclusive, uma das reivindica95es dos MST para que nao 

sejam transferidas as demandas dos assentamentos e os recursos destinados a reforma 

agraria exclusivamente para o programa dos territorios. 

A experiencia organizativa e a capacidade operativa dos movimentos sociais 

como MST anterior aos processos da politica territorial do MDA, e fator indicado para a 

"desmotiva9ao" da participa9ao dos representantes dos trabalhadores rurais assentados 

nestes ambientes institucionais. Enquanto outros atores desse processo ainda estao por 

desenvolver suas capacidades de gestao, controle social e organiza9ao politica, em 

geral, os representantes dos movimentos sociais esta em processo avan9ado de forma9ao 

politica e no entendimento das dinamicas sociais e politicas de negocia9ao das politicas 

publicas. 

A inser9ao dos movimentos sociais nos TCs aponta para a necessidade de uma 

interven9ao qualificada tanto na perspectiva da postura politica, quanto na capacidade 

tecnica para a elabora9ao e proposi9ao de a9oes e projetos nos diferentes eixos do 

programa. 
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Destas breves consideracoes sobre a politica de desenvolvimento territorial no 

atual govemo e a participacao dos agentes politicos coletivos como o MST, podemos 

depreender que, embora a perspectiva da territorialidade seja um avanco na politica de 

desenvolvimento rural, o Programa Territorios da Cidadania corre o risco de se tornar 

mais uma politica publica pontual, desarticulada de um conjunto de acoes planejadas 

para o territorio, e neste caso especifico, para a reforma agraria. 

O processo de interrelacao entre diferentes atores na producao de politicas 

publicas, se por um lado abarcam diferentes interesses politicos e sociais, facilitando 

negociacoes e acordos; por outro lado, acentuam as diferencas e revelam disputas e 

conflitos de projetos sociais e politicos, impedindo direta ou indiretamente o 

desenvolvimento de determinadas politicas, como a politica territorial. No entanto, o TC 

ainda e historicamente recente, nao nos permitindo uma avaliafao mais aprofundada 

destes processos, que sao decorrentes das relafoes interdependentes entre os distintos 

agentes envolvidos com as prerrogativas da politica de desenvolvimento territorial e 

rural, ainda em processo de experimentacao. 

Mesmo com as dificuldades e limitacoes para avancar na producao do 

Assentamento e na melhoria das condicoes materials de vida das familias assentadas, os 

informantes com os quais dialogamos afirmam que a condicao de assentado promoveu 

mudancas positivas em suas condifoes materials de vida - moradia, acesso a escola, 

orientacoes tecnicas, beneficios sociais - e de trabalho, garantindo as condicoes 

minimas para a reproducao da familia, conch^oes estas obtidas (quando obtidas) com 

maior dificuldade no periodo anterior ao assentamento. 

(...) a Rendeira para nos hoje e uma escola, aprendeu a viver com as 
coisas ruins, deu li9oes para nos aprendermos coisas boas, onde hoje 
nos temos pessoas, familias que vivem da terra, nao dependem de 
outros meios para viver. (...) E ao ser um assentamento com essa 
quantidade de familias, com esses problemas todos, os avan9os sao 
cada um ter sua moradia, tem a sua casa para morar, tern a sua terra 
para trabalhar (...) Mas nos esperamos que pra frente melhore, que 
futuramente melhore mais a vida daquelas familias que estao ali. 
(J.R.S., assentado na agrovila Carro Queimado e dirigente estadual 
do MST). 

Estas afirma9oes se assemelham as conclusoes de pesquisas realizadas em 

assentamentos (LEITE et al, 2004; GUANZIROLI,1994) que demonstraram que, 

mesmo com as dificuldades infra-estruturais e a baixa produtividade, os assentamentos 
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de trabalhadores rurais potencializam importantes mudancas no contexto local e em 

suas proprias vidas, promovendo a fixacao do homem no campo a partir de novas 

oportunidades produtivas, associativas e de acesso as politicas publicas 

Os assentamentos nao so geram empregos e, de alguma maneira, 
aumentam o nivel de renda das familias assentadas, com reflexos na 
economia municipal e regional, como tambem transform am, em 
diferentes proporcoes, as relacoes sociais e de poder local. Em que 
pese a pobreza de diversos assentamentos, e preciso ter em conta a 
situacao das familias no periodo anterior a sua instalacao na terra, e 
atentar para os projetos como uma possibilidade de reestruturacao da 
propria logica de reproducao da unidade familiar (LEITE et al, 2004, 
p. 28). 

Nao ha um processo interno de planejamento da producao independente do 

acesso aos creditos, ja que os assentados produzem, ainda que minimamente, sem 

recursos oriundos do govemo. Percebemos uma limitacao tecnica na discussao e 

visualizacao de arranjos produtivos que associem producao, beneficiamento e a 

comercializacao, ainda que as atividades produtivas no Assentamento permanecam 

ancoradas na exploracao familiar individual, visando obter um maior poder de 

negociacao nos mercados regionais. 

Em sua trajetoria, a constituicao do Assentamento Rendeira abriu oportunidades 

sociais em reconhecimento aos direitos dos sujeitos, ainda que muito se tenha a 

conquistar e a construir. No entanto, se por um lado percebemos os avancos alcancados, 

por outro lado reafirmamos a necessidade de um conjunto de politicas publicas e de 

acoes organizativas de responsabilidade dos assentados e de seus agentes mediadores 

para retomar, a partir de estrategias articuladas, os processos de desenvolvimento do 

Assentamento Rendeira111. 

Deste contexto apresentado, podemos reafirmar que o Assentamento Rendeira, 

em sua configuracao atual, e resultado dos processos sociais protagonizados por 

diferentes atores - Estado, assentados, coordenacoes, militantes e dirigentes politicos do 

MST, gestores publicos, tecnicos da ATES, tecnicos do INCRA, tecnicos das agendas 

bancarias, sindicatos, comerciantes, educadores, proprietarios de sitios e fazendas 

vizinhos. 

Situa9ao e precaria nos assentamentos: faltam estradas, agua, escolas, saude e assistencia tecnica". 
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4.2.1 SOBRE A ELABORACAO DO PRA NO ASSENTAMENTO 
RENDEIRA 

Em 2006 deu-se inicio os trabalhos de campo da equipe de assistencia tecnica e as 

discussoes com assentados e lideran9as politicas do MST em torno do Piano de 

Recuperacao do Assentamento Rendeira. Na condu?ao deste trabalho participaram 

professionals de diferentes areas (assistentes sociais, tecnicos agropecuarios, 

agronomos), vinculados a entidade prestadora de servicos do MST, com a participacao 

das coordenafoes das agrovilas, dirigentes e tecnicos da ATES que assessoravam os 

agricultores assentados de Rendeira. 

As liderancas e coordenacoes locais deram suporte a realizafao dos trabalhos, 

providenciando espacos fisicos para a realiza9ao das reunioes com os assentados e 

organizacao das atividades metodologicas da equipe. 

Nao houve um processo amplo de debate sobre as necessidades e possibilidades de 

reorientacao das dinamicas sociais e economicas no Assentamento, e de co-

responsabilizacao dos agentes responsaveis pela politica de assentamento. No entanto, 

as coordenafoes nao se esquivaram de subsidiar a equipe em informa9oes e na logistica 

para viabiliza9ao dos trabalhos da equipe, cumprindo um papel tambem de convocar as 

familias para as reunioes. 

As reuni5es aconteceram por agrovila, devido as distancias entre elas que 

dificultaria o deslocamento dos assentados para um momento comum de debate. Foram 

utilizados os espacos das escolas, casas de assentados e galpoes. 

O PRA que come9ou a ser elaborado no final de 2006, apenas foi finalizado em 

fevereiro de 2008 devido as solicitacoes do INCRA para readequa96es do documento 

aos roteiros basicos de elabora9§o do PRA e complementa9§o das informa9oes. 

Posteriormente ao trabalho de campo da equipe, foram aplicados novos questionarios 

para atualiza9ao dos dados do Assentamento e da situa9ao de cada assentado quanto a 

renda, escolaridade e praticas produtivas. Foi finalmente concluido no inicio de 2008112. 

Neste documento e apresentado um diagnostico socioeconomico das familias 

assentadas e um levantamento ambiental e territorial do assentamento. Ao passo que sao 

elencados os problemas e necessidades do assentamento, sao tambem recomendadas as 

1 1 2 Apos a conclus3o de um Piano, a prestadora de servico de assistencia tecnica encaminha o documento 
para avaliac3o da equipe tecnica do INCRA, que pode aprovar a composicao do documento ou 
encaminhar parecer solicitando correcSes, complementafoes ou esclarecimentos sobre as quest5es 
constantes no PDA ou PRA. Este processo pode levar semanas ou meses ate a conclusSo do documento 
final. 
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oropostas de acoes e atividades com os respectivos responsaveis pela execucao, que vao 

desde os proprios assentados ate os orgaos da administracao federal. 

Baseado no metodo do Diagnostlco Rapido e Participativo (DRP), o PRA foi 

elaborado utilizando recursos metodologicos qualitativos e quantitativos para 

levantamento dos dados e informacoes e posterior construe**0 dos diagnosticos, em 

etapas de pesquisa de campo (no assentamento e no municipio-sede), pesquisa 

documental (fontes primarias e secundarias), e por ultimo, a sistematizagao e elaboracao 

do documento final. 

No PRA do Assentamento Rendeira, encontramos uma caracterizacao geral do 

assentamento e da populacao residente, distribuicao territorial da area conforme a 

utilizafao atual, descrifao da infraestrutura implantada nas agrovilas, os principals 

servicos sociais disponibilizados as familias, condicoes atuais da ARL e APP, praticas 

conservacionistas do solo e do patrimonio natural do assentamento, levantamento das 

ocupafoes irregulares como compra, venda, abandono, troca das casas e/ou lotes, 

situafao em relacao a concessao de creditos e uma explanacao das principals atividades 

de exploracao agropecuaria. 

Em nossas experiencias anteriores na assessoria de assentamentos, era comum 

uma grande expectativa nos assentados pela elaboracao dos Pianos de 

Desenvolvimento, pois se acreditava que este seria um "abre-alas" dos recursos para os 

assentamentos. Diferentemente nos assentamentos antigos, ha uma dificuldade de 

mobilizacao das familias para construir um diagnostico das principals demandas do 

assentamento e nao so aquelas visiveis (constru9§o de infraestruturas, recuperacao 

ambiental, etc), bem como percebiamos o desestimulo nos assentados em projetar novos 

rumos, novas estrategias possiveis para as demandas que permaneciam desde o inicio 

ate aquelas demandas atuais. 

Nao podemos afirmar que se refere a desesperanca na melhoria das condicoes de 

vida e de trabalho no assentamento, mas de um lado a descrenca nos discursos de 

mudanca e de apoio do governo depois das experiencias anteriores na aplicacao dos 

creditos que nao lograram exito na producao. E de outro, principalmente com o 

entendimento de que qualquer novo investimento so sera possivel com a superacao das 

dividas bancarias acumuladas. 

O PRA sugere a priorizacao dos investimentos na criacao de agroindustrias para 

beneficiamento da producao do assentamento, e principalmente, como forma de 

combater a presenca dos "atravessadores". 
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O PRA do Assentamento Dom Helder [Rendeira] deve ser 
considerado como uma importante ferramenta para otimizar as 
experiencias positivas, redirecionar quando necessario as acoes em 
andamento e enfrentar as problematicas que comprometem a 
qualidade de vida das familias assentadas (PRA, 2008, p.50). 

Ate aqui nenhum articulacao com os orgaos municipals foram realizadas para 

operacionalizacao do Piano, e com as recorrentes suspensoes dos recursos para 

assistencia tecnica pelo programa de ATES, pouco serviu para orientacao da atuacao 

dos tecnicos responsaveis pela area Pudemos perceber que os entrevistados tinham 

conhecimento da existencia do Piano de Recuperacao, mas poucos conheciam do 

diagnostico da situacao do Assentamento nem das propostas finals nele contidas. 

Quanto a equipe de elaboracao do PRA ve-se o limite de ter um processo de 

capacitacao permanente para a atuacao tecnica na elaboracao de instrumentos e tecnicas 

que qualifiquem a elaboracao dos pianos e as limitacoes na articulacao das medidas 

apontadas pelo escopo do programa Estes limites colidem com os problemas do 

programa de assistencia tecnica para as areas de assentamento, descontinuidade, 

ausencia de instrumentos avaliativos da acao estatal, do "desenvolvimento" do 

assentamento e, por conseguinte dos niveis de qualidade de vida das familias 

assentadas. 

Desde a elaboracao do PRA, passaram cerca de cinco tecnicos. Esta rotatividade 

nas equipes de ATES compromete um processo de conhecimento das caracteristicas e 

particularidades do Assentamento, as relacoes e vinculos de confianca entre tecnicos e 

agricultores sao fragilizados, fragmenta um processo de planejamento e 

acompanhamento tecnico das unidades de producao e de aperfeicoamento do trabalho 

do tecnico naquela area. E um constante recomecar do assessoramento tecnico. 

Por vezes contribuindo para que a propria equipe tecnica que participa e conduz 

a elaboracao destes Pianos, desacreditem nas suas possibilidades de execucao. O que 

pode repercutir negativamente no desenvolvimento metodologico dos trabalhos dos 

profissionais "responsaveis" pela orientacao dos sistemas produtivos nos assentamentos, 

descrentes nas possibilidades de mudanca do quadro de baixa produtividade e de 

carencias sociais dos assentamentos, bem como na desconfianca e em certa medida, na 

descrenca dos assentados na projecao do assentamento idealizado e sistematizado no 

PRA. 
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O levantamento realizado na ocasiao do PRA (2008), identificou mais de 50 casos 

de venda, troca, ocupacao de casas e\ou lotes, alem de 4 familias que abandonaram o 

assentamento. Considerando que no inquerito sobre estas questoes ha um esquivamento, 

negacao ou mesmo omissao de informacoes, com receios de "perder" o lote comprado 

ou ocupado, estes numeros podem ser ainda maiores. 

Sobre a evasao de alguns assentados que participaram desde o inicio atribui a 

"desistencia" da vida no Assentamento - expressa na venda ou troca dos lotes - a 

fatores como as dificuldades infraestruturais (insuficiente abastecimento d'agua, 

distancia das casas em relacao aos lotes), cuja preferencia inicial da maioria das familias 

era a construcao das casas nos lotes, desestimulado pelos tecnicos do INCRA devido as 

dificuldades para instalacao de abastecimento d'agua, eletrificacao; e descrenca na 

possibilidade de novos "projetos" do govemo para os assentados de Rendeira, na 

condicao de inadimplentes nos bancos. 

E outra coisa, as proprias pessoas que cairam na besteira de vender o 
lote, ainda permanecem na regiao, ou seja, ainda permanece ao redor. 
E na que bate o inverno eles estao la [no Assentamento Rendeira] 
mendigando um pedaco de terra, um pedacinho num canto, um 
pedacinho no outro para trabalhar. Porque quern vive da terra, nao tern 
como viver numa cidade. (R., assentado na agrovila 1° de Dezembro) 

Estes problemas nao sao apenas encontrados no Rendeira, nem tao pouco sao 

apenas dificuldades de articulacao com as administrac5es publicas municipals e 

estaduais. As situacoes que se expressam no Assentamento Rendeira denotam a 

complexidade da politica de assentamentos e da reforma agraria na sociedade 

brasileira, com o aprofundamento das politicas neoliberais. 

O "fracasso" 1 1 3 na aplicacao dos projetos para investimento e custeio frustrou as 

expectativas iniciais dos assentados, que vislumbravam melhores rendimentos do seu 

trabalho no assentamento. Percebemos na fala de tres assentados de agrovilas diferentes 

que a elaboracao do PRA ganhara contomos de "ultima chance" ou "a oportunidade" 

para o assentamento reencontrar o caminho do "desenvolvimento". 

Para um dos entrevistados, a associacao entre planejamento, assistencia tecnica, 

meios de comercializacao, beneficiamento da producao sao fatores essenciais para "dar 

uma outra caracteristica ao assentamento", e complementa: 

Termo alcunhado por um dos assentados entrevistados. 
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Eu acho que e essas politicas publicas que agente tern que buscar. 
Porque as pessoas achando que so o dinheiro vai recuperar, nao vai. 
Agente precisa dessas orientacoes para sabermos onde e que agente 
vai investir. Porque hoje, tudo o que agente vai fazer tem que ter 
planejamento, senao, vai cair nos mesmos erros. (A.S.N., assentada, 
associagao de mulheres e educadora) 

Sao sinalizadas as necessidades de maquinas agricolas como tratores para 

preparar o solo para o plantio no periodo certo, estradas para escoamento da producao, 

canals de comercializacao, ampliacao/construcao das barragens para suporte hidrico nas 

atividades agropecuarias nos lotes. 

Em geral, percebemos poucas discordancias nas interpretacoes dos eventos no 

Assentamento Rendeira. Algumas mais outras menos elaboradas na concepcao tecnica e 

politica, mas em geral concebem que as principals problematicas do assentamento 

foram decorrentes das deficiencias nas formas de implementacao dos creditos 

produtivos, chamados pelos assentados de "projetos". 

Embora, os aspectos sociais como escolarizacao formal, atendimento a saude, 

transporte, acesso a agua potavel estejam num patamar elevado de importancia para os 

assentados, nao superam a questao do trabalho produtivo como principal aspecto de 

avaliacao quanta aos exitos e falhas na trajetaria do Assentamento. Nao nos parece uma 

reproducao de discursos hegemonicos, mas sim depoimentos que expressam as 

vivencias pessoais e coletivas na trajetaria do assentamento. 

Na trajetaria social, os trabalhadores assentados constroem significados dos 

processos vivenciados e atribuem (ou nao) novas expectativas para o presente e futuro 

do Assentamento Rendeira. E como nao podem parar suas vidas com a lentidao ou a 

ineficiencia das politicas publicas, continuam criando e recriando as formas de 

exploracao economica familiar, mas agora com menos "crenca" nos discursos e 

promessas. 

No entanto, a acao mais efetiva e aguardada pelos assentados, dirigentes e 

tecnicos atualmente esta condicionada a reabilitacao bancaria dos assentados que 

renegociaram as dividas do PROCERA e que agora tem a perspectiva de acessar novos 

creditos produtivos, podendo significar um novo impulso na dinamica produtiva do 

Assentamento Rendeira. 

Para este "novo momenta", o MST tem visualizado a implementacao de 

estrategias para a organizacao do trabalho nas unidades produtivas, de modo que, 
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reconhecendo "erros" do passado no processo de organizacao dos assentamentos no que 

se refere a aplicacao dos creditos, espera-se primar pela orientacao na elaboracao dos 

projetos tecnicos junto aos assentados para o uso planejado destes recursos, 

funcionando como mola propulsora de um novo parametro de desenvolvimento 

economico e social da base assentada - com enfase para a geracao de renda familiar. 

Os assentamentos sao MST "territorios conquistados" e um espaco potencial de 

reproducao do MST - formacao de liderancas e quadro politicos, objetivacao de valores 

e praticas altemativas na organizacao social e produtiva rumo aos objetivos estrategicos 

do movimento social na luta pela transformacao social - na construcao de "uma 

comunidade onde se produza e ao mesmo tempo se combata (...)" (MST, 2009, p. 16). 

Observamos a instauracao de duas dimensoes principals e associadas: primeiro, na 

melhoria das condicoes de vidas dos trabalhadores rurais para a reproducao familiar e 

segundo, enquanto retaguarda social na luta politica e de criacao de arranjos sociais e 

produtivos alternatives em resistencia aos agronegocios (MST, 1998; MST, 2009). 

Neste sentido, e evidenciada entre os anos de 2007 e 2008 a retomada do debate 

sobre a "cooperacao" como uma forma de organizar a vida social e produtiva dos 

assentamentos, mas principalmente como "um dos elementos estrategicos na 

organizacao dos assentamentos" (MST, 2009, p.l) . Presente nos foruns intemos do 

MST, a cooperacao e concebida como linha politica estrategia, que aliada ao uso 

racional do credito visa atuar para a organizacao do trabalho nos assentamentos, para 

aumentar a produtividade e a geracao de renda das familias assentadas (MST, 2006; 

MST, 2008; MST, 2009). 

Os resultados do PRA e das acoes realizadas no ambito da "recuperacao" do 

Assentamento Rendeira ainda sao processos recentes, mas que de inicio ja denotam as 

mesmas fragilidades dos processos iniciais, embora com novos contornos e novos 

atores. Temos ciencia de que a operacionalizacao do PRA, ou de quaisquer instrumentos 

de planejamento, tera repercussao solida por um lado, a partir da vigencia de uma 

politica de reforma agraria no contexto nacional e regional, adequando-os as 

especificidades locals. Por outro lado, precisam ser instrumentos que referenciem e 

sejam referenciados pela atuacao direta dos sujeitos assentados, construidos a partir de 

dialogos interdisciplinares, e que disponham de tecnicos qualificados e com atuacao nao 

fragmentada no Assentamento. E ainda, o engajamento e a adesao dos sujeitos que 

usufruirao diretamente deste desenvolvimento e essencial para a materializacao das 

acoes previstas no Piano num continuo processo de luta social. 
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Nas situacoes em que politicas de desenvolvimento estejam sendo 
aplicadas ou reclamadas, varia o modo como, em cada caso, elas sao 
aplicadas, ainda que providas de uma mesma ordem de referenda. 
Variando os compromissos mutuos entre mediados e mediadores 
investidos de autoridade politica, os resultados dependem dos 
empenhos por eles ai aplicados e da mobilizacao dos mediados na 
transformacao do sonho em plausibilidade. (NEVES, 2008, p.35). 

Como pudemos observar, o Assentamento Rendeira e uma sintese de fatores 

interdependentes - processos historicos, economicos, politicos, culturais, que 

configuram este campo social onde se entrelacam as vontades e posicoes dos 

assentados, das liderancas politicas de movimentos sociais, os discursos e regulacoes 

das agendas estatais. E a expressao de uma confluencia de fatores que caracterizam o 

"processo de assentamento" (NEVES, 1999). 

4.3 REFLETINDO A ELABORACAO DAS DEMANDAS DE RECUPERACAO 

Os processos politicos na formulacao da politica de assentamento e do programa 

de recuperafao envolvem varios momentos, desde a apresentacao das demandas postas 

pelos assentados atraves do MST, em mobilizacoes nacionais, estaduais e locais. 

As pautas de reivindicacao sao construidas dinamicamente, de acordo com os 

processos estabelecidos nos inumeros assentamentos pelo Brasil, os contextos politicos 

e demandas locais dos acampamentos e assentamentos que se fazem conhecidas nos 

foruns de discussao e articulacao do MST nacionalmente. Por sua vez, estas instancias 

situam os principals problemas (pautas politicas ou economicas) que reencaminham na 

forma de documentos, textos e cartilhas para debate e estudo nos demais espacos e 

instancias intermediarias - direcoes estaduais, coletivos de setores, brigadas, micleos de 

familias - que envolvem a sua base social (acampados e assentados), relacionando as 

questoes as particularidades regionais e locais. 

Os espacos como seminarios locais, estaduais, nacionais funcionam como foruns 

de debates onde sao socializadas as principals questoes suscitadas. Os resultados destes 

debates sao sistematizados e ratificados no ambito da direcao nacional do MST e 

transformados em propostas e linhas politicas, tanto concernentes as dinamicas internas 

do Movimento (formas de organizacao dos assentamentos, atividades politicas para os 

setores, demandas de formacao politico-ideologica), quanto para a acao politica 

reivindicativa na relacao MST - Governo. 
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As questoes indicativas das demandas da base assentada, como por exemplo, as 

politicas publicas, sao formuladas e legitimadas nas pautas de reivindicacao 

apresentadas pelas equipes de negociacao114 nacional do MST perante os atores 

politicos estatais. 

Nos temos tentado pensar o conjunto do assentamento (...) mas, temos 
discutido tambem em termos da construcao das normativas e ha um 
processo: o governo tem feito diversos GT's [grupos de trabalho]. 
Tem um problema entao cria o GT. Tudo hoje dentro do governo 
federal tem um GT [relato em torn ironico]. (D.N.S., dirigente 
nacional do MST, faz parte da equipe nacional de negociacao pelo 
SPCMA) 

As reivindicacoes para beneficiar os assentamentos antigos, ja vinham ocorrendo 

de longa data nas instancias nacionais, atraves das equipes de negociacao das entidades 

de representacao dos trabalhadores rurais - entre eles o MST - principalmente aquelas 

destinadas a resolver a situacao de inadimplencia dos agricultores assentados, posto que 

estes agricultores estavam impossibilitados de contrair novos recursos fmanceiros e sem 

perspectivas de saldar as dividas com seus proprios esforcos. No caso do Assentamento 

Rendeira, as dividas se acumulam ha mais de 05 anos. 

Acreditamos que a "qualidade" do assentamento e superior ao sentido da 

"recuperacao", contudo, nao pode ser simplificada ao sentido da viabilizacao de acessos 

(recursos materials e imateriais) - servicos, recursos, informacoes, tecnologias - ou a 

formacao de sujeitos consumidores, mas a construcao da autonomia dos sujeitos para 

gerirem estes espacos sociais e suas proprias vidas. 

A recuperacao dos assentamentos e pensada para a logica de um programa 

governamental, mas que nos levantamentos que ensejamos do caso de Alagoas com a 

experiencia do assentamento Rendeira fica limitado a elaboracao do Piano de 

Recuperacao (PRA) e a algumas modalidades de credito. As acoes que interferem para 

recuperar e dar qualidade aos assentamentos nao expressam o conteudo do Programa de 

Recuperacao. Bern como explicita os pressupostos e as medidas gerais para recuperacao 

dos assentamentos, mas nao preve medidas de avaliacao da qualidade dos 

assentamentos. 

A equipe de negociacao nacional "tem a tarefa de negociar, intermediar com o govemo federal para 
assumir as demandas dos assentamentos e da reforma agraria, mais especificamente das areas 
coordenadas pelo MST" (D.N.S., dirigente nacional do MST, faz parte da equipe nacional de negociagao 
pelo SPCMA). 

• 
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Considerando ainda que o conteudo do Programa e as intencoes do PRA nao 

mudam o contexto politico - que influencia diretamente na definicao dos usos dos 

recursos, ou seja, no contexto economico. 

A elaboracao do PRA preve em suas diretrizes a participacao direta dos sujeitos 

- os assentados, aliando os conhecimentos tecnico-cientificos as demandas, afinidades e 

aspectos da cultura local. Potencializando o uso dos recursos naturais existentes, as 

possiveis articulacoes locais e regionais e as experiencias dos trabalhadores assentados 

- requer um quadro tecnico interdisciplinar especializado teorico e metodologicamente. 

Esta necessidade esbarra com os limites do programa de ATES, que pode ser suspenso 

na mudanca de govemo, esbarra com a suspensao e atraso no repasse dos recursos do 

(govemo federal) para as superintendencias estaduais e destas para as entidades 

conveniadas. 

Percebemos nas entrevistas e levantamentos realizados que, embora havendo um 

empenho na gestao local do INCRA para a ampliacao dos recursos e de exigencia da 

qualificacao dos PDA e PRA elaborados pelas entidades prestadoras de servicos, que 

nao ha um direcionamento especifico para as areas de assentamento pre-existentes ao I I 

PNRA exceto pela execucao das politicas nacionais como a recuperacao de infra-

estrutura, de reforma das casas e reabilitacao de credito. Mas estas medidas ficam no 

limite da execucao orcamentaria federal e da capacidade institucional para materializar 

suas intencoes, devido aos constantes atrasos dos recursos e as impossibilidades de 

realizar parcerias com as prefeituras e orgaos do estado. E principalmente, sao limitados 

pela propria natureza paliativa e compensatoria com que tem se configurado a politica 

de assentamentos no Brasil. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Coerente com a configuracao do Estado capitalista na sociedade brasileira, as 

acoes pertinente ao programa de reforma agraria decorrem de longos processos de 

negociacao legitimados pelas mobilizacoes populares em nivel nacional e local, atraves 

das manifestacoes publicas, ocupac5es de terra e de predios publicos, fechamento de 

BR's, jomadas de luta nacionais entre outras formas de reivindicacao popular. 

As medidas para a recuperacao dos assentamentos antigos nao diferem da logica 

de constituicao dos novos assentamentos: sao pontuais e desarticuladas de outras 

politicas fundamentals que concebam o assentamento como um espaco social 

multidimensional. Pensar as interrelacoes que envolvem a construe**0 social de um 

assentamento e fundamental para projetar uma politica de recuperacao destas areas, com 

um conjunto de estrategjas que associe o desenvolvimento destas as dinamicas de 

desenvolvimento local e regional. 

O Programa de Recuperacao de Assentamentos - em que a acao mais evidente 

atualmente e basicamente o PRA - reafirma as complexidades que envolvem um 

processo de consolidacao, especialmente a consolidacao dos assentamentos como 

espacos rurais de moradia, mas fundamentalmente de trabalho e producao. Enquanto 

perspectiva apontada a partir do U PNRA para a implementacao de uma nova estrategia 

para efetivacao da politica de reforma agraria, a "recuperacao" corresponde as medidas 

pontuais como credito habitacional (reforma das casas), renegociacao das dividas dos 

assentados e criacao recente de uma nova linha de credito para reabilitar a capacidade 

de emprestimo bancario destinado a producao no assentamento. 

O termo "recuperacao" e principalmente "qualificacao" adquire um sentido 

abrangente e por vezes superficial, posto que deixam de fora no debate sobre os 

contornos da politica de assentamentos, sobre a manutencao da estrutura agraria com 

raizes conservadoras e as expressoes perversas do capitalismo modemo no campo. Se 

num determinado momento tem-se a producao da crenca dos assentamentos 

desenvolvidos, agora ha um esforco de produzir a crenca do assentamento recuperado e 

de qualidade. A cultura dos "modelos" de assentamento apregoados pelos agentes 

mediadores - liderancas politicas, movimentos sociais, tecnicos do Estado, gestores 
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goveraamentais - produzem a crenca de referencias de assentamentos que procuram 

representar legitimos "processos desejados de transformacao" (NEVES, 1999). 

O PRA foi uma proposta cuja intencao sinalizava para uma nova estrategia de 

desenvolvimento dos assentamentos que nao lograram exito, mas que esbarrou nos 

conflitos de interesses politicos e economicos dos projetos de desenvolvimento do meio 

rural. As distancias entre o concretizado e o idealizado na politica de assentamento 

expressam por um lado a nao materializacao dos pressupostos e medidas previstas no 

escopo formulado pela politica publica, necessarias ao processo de constituicao de um 

assentamento rural. Pesam ainda os fatores politicos e economicos que moldam a 

correlacao de forcas entre os atores representatives de diferentes projetos para o meio 

rural (fazendeiros, empresarios rurais, trabalhadores rurais, assentados, comunidades 

tradicionais, movimentos sociais, e outros) e que interferem na definicao e nas 

execugoes orcamentarias. 

Por outro lado e fundamentalmente, porque um assentamento - espaco social em 

permanente construe**0 - e resultante das praticas sociais dos sujeitos que atuam 

no\sobre o assentamento a partir das interacoes com as intervencoes dos agentes 

mediadores - tanto vinculados aos movimentos sociais quanto as agendas estatais. 

O Piano de Recuperacao, que a priori objetiva o diagnostico e um novo 

planejamento para a reorientacao da acao dos atores, principalmente do poder publico, 

se impde como mais uma forma de regulacao e controle das etapas de constituicao dos 

assentamentos, que caminha paradoxalmente ao lado dos discursos da autonomia e da 

emancipacao dos sujeitos. Esta "emancipacao", que nem de longe se trata da superacao 

das carencias e principalmente da liberdade humana das formas de exploracao do capital 

na agricultura, significa na atual politica de assentamento a desvinculacao dos 

assentamentos da tutela do Estado, a desresponsabilizacao do INCRA em relacao as 

demandas dos assentamentos. 

Talvez seja mais apropriado atribuir a nocao de "recuperacao" o sentido da 

"reparacao" pontual e paliativa, em compensacao pelos servicos e politicas publicas nao 

executadas ou pelas formas (incongruentes) que delineou os assentamentos criados em 

periodos anteriores. 

O que colocamos em questao nao e a recusa da independencia dos 

assentamentos em relacao ao Estado, mas a nao efetivacao de uma politica de 

assentamento - nem de reforma agraria - que proporcione condicoes reais para o 

desenvolvimento, na perspectiva da potencializacao dessas areas na producao de 
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alimentos, na melhoria das condicoes de vida, no uso racional dos recursos naturais e na 

ampliacao das liberdades humanas, das capacidades dos sujeitos assentados de criarem e 

recriarem as formas de organizacao social e produtiva dos assentamentos. 

Concordamos que o reconhecimento de direitos, a disponibilizacao de servicos 

sociais basicos e acesso a recursos sao pressupostos para o desenvolvimento dos 

assentamentos, mas nao sao os fatores determinantes. O consumo de bens e servicos 

pelos assentados nao significa a superacao das relacoes injustas a que sao submetidos na 

logica capitalista de mercantilizacao da terra, de monopolios na producao agropecuaria 

e de secundarizacao da pequena producao familiar. 

O programa, que pressupoe um conjunto de acoes articuladas para dar qualidade 

ao assentamento, esta ainda no campo das propostas e discursos de govemo. O PRA 

inova no discurso, mas nao cria um novo arranjo institucional para a implantacao dos 

assentamentos e seus desdobramentos (e de qualquer outro instrumento de 

planejamento) sao incertos. 

O Estado, seguindo uma logica institucional da racionalidade burocratica, tende 

a avaliar e a qualificar a politica de assentamentos pela execucao das acoes previstas nos 

programas govemamentais e pelo acesso as politicas publicas pelos assentados em 

detrimento da qualidade destes servicos. No caso do piano de recuperacao, os criterios 

de avaliacao e mensuracao dos resultados, quando explicitados, sao vagos, imprecisos 

ou estritamente quantitativos. 

A implementacao das acoes sugeridas nos PDAs e PRAs supoe inevitavelmente 

mais do que o engajamento dos assentados, dos processos de negociacao travados entre 

os atores; pressupoe a implementacao de um corajoso programa de reforma agraria, 

assumido por um govemo capaz de enfrentar as contrarias forcas politicas e economicas 

dos grandes empreendimentos capitalistas na economica brasileira. 

Neste contexto, o MST vive a contradicao entre a critica ao Estado capitalista e a 

reivindicacao da "presenca" do Estado nos assentamentos atraves das politicas publicas: 

Nao ha possibilidade de haver desenvolvimento de um assentamento e 
da agricultura sem a participacao do Estado, garantindo atraves de 
politicas publicas como credito, ATES, pesquisa, infraestrutura, etc. A 
proposta [se refere a proposta de novo credito para a reforma agraria 
formulada pelo MST] nao pressupoe e nem considera que tenha 
havido uma mudanca do papel do Estado no sistema capitalista, ou 
seja, ainda considera o Estado como orgao de dominacao de classe e 
que, portanto, nao vai implementar nossas propostas sem que haja 
muita organizacao e lutas. Mas entende que nos posiciona 

V 
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estrategicamente melhor nesse ertfrentamento, seja perante o Estado.. 
seja perante a sociedade. (MST, 2008, p. 1). 

O MST conforma novos parametros de desenvolvimento dos assentamentos, 

mas esbarra na limitacao tecnica para a materializacao dos "modelos" de assentamentos, 

escassez de recursos materials e financeiros, e incorre ainda na dependencia da limitada 

estrutura institucional do INCRA e na complexa e inoperante politica de 

desenvolvimento dos assentamentos sob a administracao do govemo federal. 

A construcao discursiva de modelos de desenvolvimento para os assentamentos 

e as dificuldades em seqiiencia para a materializacao ensejaram expectativas nos 

assentados que, com a nao efetivacao produziram frustracoes e descrencas nas 

capacidades dos atores mediadores em suprir as lacunas dos assentamentos. 

Consideramos que as linhas politicas sao importantes para reafirmar as posicoes 

politicas e os valores orientadores dos processos de construcao dos assentamentos, mas 

nao justificam a imposicao de "modelos" e padroes de desenvolvimento, visto que os 

arranjos sociais e produtivos, para se tomar plausiveis precisam se adequar a cada 

contexto regional e local, e principalmente dialogar com os projetos pessoais e coletivos 

de cada area de assentamento. 

A postura do govemo Lula em relacao as demandas dos assentamentos e 

movimentos sociais do campo, que ainda se centram na amenizacao das pressoes sociais 

dos grupos organizados, tambem criou uma relacao de dialogo, negociacao e ampliacao 

do volume de recursos para o segmento da "agricultura familiar", incluindo os 

assentados, mas nao alterou o que e primordial: a estrutura fundi aria. E 

contraditoriamente, fortaleceu no discurso e no repasse de recursos financeiros, o setor 

do "agronegocio". 

Proximo ao fim do segundo mandato, o Programa de Recuperacao, assim como 

todo o arcabouco da politica de assentamentos no Brasil, persiste sem mudancas 

significativas. A permanencia deste quadro social reafirma a urgencia da luta social dos 

trabalhadores rurais pela mudanca de rumo do desenvolvimento da sociedade brasileira 

e a efetivacao de um programa de reforma agraria. 

As politicas publicas cumprem um importante papel para a garantia de direitos 

sociais historicamente conquistados pela classe trabalhadora, inclusive pelas populacoes 

rurais, mas as possibilidades de mudanca nos rumos dos assentamentos rurais e da 

producao familiar como um todo estao condicionadas as possibilidades de mudancas 
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profundas no interior da estrutura da sociedade brasileira. Contudo, as acoes e medidas 

politicas destinadas aos assentamentos ja existentes devem permanecer, pois 

representam um segmento importante, gerador de trabalho e dinamizador das economias 

locais, ainda que em processo de construcao. 
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